
ATAK SOMI Prášek proti štěnicím a švábům 
 
Formulace:    Popraš (DP) 
Účinná látka:    deltamethrin 0,5 g/kg (0.05%) 
Chemická skupina:   Pyrethroid 
Vzhled přípravku: bílý prášek, bez zápachu 
 
Cílové druhy: Rusi, švábi, mravenci, štěnice, blechy, pavouci aj. 
Číslo povolení: oznámení potvrzeno MZ pod zn.: MZDR 28564/2013/SOZ 
 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P391 Uniklý produkt seberte. 
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/ 
mezinárodními předpisy. 
Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 
 
Používejte biocid bezpečně. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Při manipulaci s přípravkem a při jeho aplikaci noste ochranný oděv a ochranné brýle. Kontaminovaný  
ochranný oděv použijte znovu až po vyprání. 
Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Po skončení práce s přípravkem si umyjte ruce vodou a mýdlem. 
Před aplikací přípravku odstraňte nebo dobře přikryjte potraviny a nápoje. 
Muže způsobit dočasné podráždění očí, sliznic a kůže. 
Toxický pro ryby a vodní organismy. 
Nekontaminujte vodní zdroje, vodní toky a vodní nádrže přípravkem ani jeho obaly. 
 
Mechanismus účinnosti: 
Účinná látka deltamethrin, patřící mezi pyrethroidy, působí kontaktně i požerově. Deltamethrin působí  
téměř okamžité omráčení a rychlé uhynutí tím, že blokuje přenos nervových impulzu. 
 
Návod k použití:  
SOMI se aplikuje v tenké vrstvě na místa, kde se hmyz ukrývá (pod nábytek, v rozích apod.). 
Před použitím si přečtěte důkladně návod k použití. 
Abyste se vyhnuli ohrožení zdraví lidí, dodržujte návod k použití. 
Aplikujte přímo na podlahové lišty a/nebo na podlahu. 
Přípravek nesmí být rozptylován do vzduchu. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. 
Neaplikujte za přítomnosti jiných osob nebo zvířat. Nemíchejte s jinými přípravky. 
Vyhněte se kontaktu s ošetřenými povrchy. 
V potravinářských provozovnách muže být přípravek SOMI aplikován jen v případe, že byly potraviny 
odstraněny nebo dobře zakryty. 
 
Dávkování: 
Mravenci: přípravek SOMI aplikujte v dávkách 10 až 20 g na hnízdo. Po 10 minutách mravenci uhynou. 
Pokud nelze hnízdo nalézt, aplikujte na místa častého výskytu mravenců v dávkách 20 až 30 g přípravku 
na m2.  
Aplikaci opakujte několikrát, v týdenních intervalech. 
Rusi, švábi, blechy, štěnice, pavouci: Aplikujte 20 až 30 g přípravku SOMI na m2. 
V potravinářském průmyslu by měli přípravek používat pouze osoby s příslušnou odbornou způsobilostí. 
 
Použití: 
SOMI je vhodný na hubení škůdců v následujících prostorách: domy, byty, kina, kasárna, hotely, 
restaurace, bary, jídelny, nemocnice, dopravní prostředky (lodě, vlaky, letadla), průmyslové sklady, 
chovné prostory a stáje ...  



Přípravek nepoužívejte v blízkosti potravin, nádobí a ploch, které přicházejí do styku s potravinami. 
Neaplikujte přípravek v blízkosti domácích zvířat. Neaplikujte přípravek na odpadky nebo odpady 
živočišného nebo rostlinného původu. 
 
Preventivní opatření:  
Muže vyvolávat alergické reakce. Udržujte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo potraviny nápoje a 
krmiva. Nevdechujte prach. Noste vhodné ochranné rukavice. 
Pokud se necítíte dobře, vyhledejte okamžitě lékařské ošetření (pokud možno ukažte tento návod k 
použití).  
Tento přípravek a jeho obaly jsou nebezpečným odpadem. 
 
První pomoc: 
Při náhodném požití: nevyvolávejte zvracení. Postiženému nepodávejte nic k pití ani k jídlu. 
Přesvědčte se, zda jsou dýchací cesty volné. Vypláchnete ústa vodou a zajistěte lékařské ošetření. 
Při zasažení očí: Otevřené oko/oči vypláchnete proudem čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařské 
ošetření. 
Při zasažení pokožky: Zasažené místo omyjte vodou a mýdlem. 
Při vdechnutí: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, ale udržujte jej v teple. Zajistěte lékařské 
ošetření.  
První pomoc a léčbu můžete konzultovat 24 hod. denně s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 
00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93. 
 
Skladování: 
Přípravek skladujte v suchých, chladných a uzamykatelných prostorech, odděleně od potravin, nápojů 
a krmiv. Skladujte v originálních obalech, mimo dosah dětí a domácích zvířat. S přípravkem nakládejte 
a obaly s ním otevírejte tak, aby nedocházelo k úniku přípravku do okolí. Chraňte před zvlhnutím. 
Přípravek z obalu úplně spotřebujte.  
Prázdné obaly nepoužívejte ani po vypláchnutí pro jiné účely. Prázdné obaly a zbytky přípravku 
odstraňujte jako nebezpečný odpad. 
 
Balení: 100 g, 200 g 
Číslo šarže a datum výroby: viz obal. 
Doba použitelnosti: 4 roky od data výroby.  
 
Varování 
IOCIDES 

DELTAMETHRIN 0,5 G / KG _0,05%_ 
NEPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 
Výrobce: 
Sharda Europe b.v.b.a., Jozef Mertensstraat 142,1702 Dilbeek Belgium 
 
Balí a dodává v ČR:  
AgroBio Opava, s.r.o. , Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz. 
 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku! 

 


