
 
ATAK Sprej proti štěnicím a švábům 

 
Č. jednací k uvedení biocidního výrobku na trh: MZDR 19774/2016/SOZ 

 
Přípravek ve formě mikrokapsulí suspendovaných ve vodním roztoku, hotový k použití.  
 
Účinná složka: cifenotrin 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enylo)cyklopropankarboxylan.alfa.-kyjano-
3-fenoxybenzylu (zvyklostní název: Cyphenothrin). Obsah: 2,5 g/litr (0,25 % hmotnostních) 
cifenotrinu.  
 
POZOR!  
Přípravek obsahuje nebezpečnou látku  2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-
enylo)cyklopropankarboxylan.alfa.-kyjano-3-fenoxybenzylu. 
 
POUŽITÍ:  
ATAK Sprej proti štěnicím je přípravek určený k hubení štěnic a švábů a také jiného lezoucího hmyzu  
při sanitární hygieně. Může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, 
skladových, zemědělských prostorách a také v nemocnicích (s výjimkou lůžkových oddělení), 
mateřských školách a jiných, a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření.  
 
NÁVOD K POUŽITÍ:  
Lokalizovat místa, ve kterých se shromažďují štěnice nebo švábi (zadní plochy obrazů, nábytku, 
ohyby čalouněných sedadel, pohovek  a všechny praskliny a trhliny, ve kterých se skrývají škůdci). 
Před použitím protřepat nádobu s přípravkem. Trysku postřikovače nastavit ve vhodné poloze. Postřik 
provést ze vzdálenosti 20-30 cm tak, aby byly důkladně přípravkem pokryty plochy, na kterých se 
vyskytují nebo se mohou vyskytovat štěnice a jiny škodlivý hmyz. Používat 50 ml přípravku na 1 m2. 
Po uplynutí 24-48 hodin od dezinsekce je nutno smýt přípravek z povrchů, se kterými má přímý styk 
uživatel. Na ostatních plochách přípravek musí zůstat. Po zákroku je nutno místnosti vyvětrat.  
 
DÁVKOVÁNÍ:  
Jedno balení (400 ml přípravku) vystačí na postřik 8 m2 plochy.  
 
Časové období potřebné pro biocidní účinek: začíná účinkovat po 6 – 12 hodinách a působí po dobu 2 
– 3 měsíců pokud nebude mechanicky odstraněn ( setřený, opláchnutý apod.). 
 
Dezinsekční zákroky se v žádném případě nesmějí provádět za přítomnosti nemocných, dětí, těhotných a 
kojících žen.  Nedoporučuje se použití přípravku v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi. 
 
 
SKLADOVÁNÍ:  
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.  
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0-30 oC. 
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.  
Skladovat v zastíněných místech. Zabraňte promrznutí přípravku.  
 
POZNÁMKY:  
1. Před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidí a zvířata.  
2. Postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy, se kterými mohou přijít do styku zvířata.  
3. Chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo.  
4. Před provedením dezinsekce je odstraňte z místnosti nebo pečlivě přikryjte.  
5. Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami.  
6. Vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny.  
7. Zabraňte unášení přípravku průvany.  



8. Nepostřikujte dětské postýlky a hračky.  
9. Nepostřikujte díly strojů, instalací, elektromotorů apod.  
10. Objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání. 
11. Po práci umyjte důkladně vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte ústa a převlékněte 
oděv.  
12. Vyprázdněný obal od přípravku dvakrát propláchněte menším množstvím vody. Výplachovou 
vodu vystříkejte na povrchy dříve podrobené dezinsekčnímu zákroku. Obaly od přípravku neobsahují 
zbytky ohrožující životní prostředí a je možno s nimi nakládat jako s ostatními odpady podléhajícími 
tříděnému sběru odpadů.  
 
Určení škodlivosti výrobku: 
Varování 

 

  
 
Určení nebezpečnosti chemických látek:  
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
 
Pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami:  
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.  
P391 Uniklý produkt seberte.  
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem. 
 
Účinná složka/nebezpečná složka:  
2,5 g/litr (0,25 % hmotnostních) cifenotrinu. 
 
PRVNÍ POMOC:  
Obecně: Přemístit indisponovanou osobu mimo ohroženou zónu do dobře větrané místnosti nebo na 
čerstvý vzduch a chránit před vychladnutím.  
V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ OTRAVY: Ihned přivolat lékaře.  
 
Při zasažení očí: Vyplachovat oči několik minut čistou vodou a ihned přivolat lékaře. Pro důkladné 
promytí je nezbytné rozevření víček a převrácení oční bulvy.  
Při nadýchání: odvést postiženého na čerstvý vzduch, v případě potřeby podat kyslík a přivolat lékaře. 
Při styku s kůží: Sundat znečištěný oděv a důkladně umýt potřísněné části těla vodou s mýdlem.  
Při požití: Vypláchnout ústa, dát vypít vodu. UPOZORNĚNÍ: Nikdy nic nepodávat vnitřně osobě v 
bezvědomí. Nevyvolávat zvracení u osob v bezvědomí nebo omámených.  
 
POZNÁMKY PRO LÉKAŘE: V případě otravy přípravkem je nutno podat síran atropinu.  
 
V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená 
v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: 
Klinika nemocí z povolání, Na Bojiští 1, 120 00 Praha 2  



Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo 
+420224915402 
 
 
Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům 
neodpovídajícího skladování a použití přípravku. Při dodržení skladovacích podmínek v originálních 
nepoškozených obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby. 
 
Datum výroby, číslo šarže a datum exiprace jsou uvedeny na obalu. 
Balení:  
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby. 
 
 
Výrobce:               Asplant-Skotniccy Sp.J. 
                                
 

Dovozce do ČR:                  
                                            Mgr. Miloš Krejsa 
 
Distribuce a balení pro ČR:  AgroBio Opava, s.r.o. 

Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov 
tel.: +420 553 626 660 
www.agrobio.cz 

 
 
UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V 
TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI. 
 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku! 


