
GERACYP 10
 INSEKTICIDNÍ EMULZNÍ KONCENTRÁT PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

GERACYP 10
Složení 
100 g přípravku obsahuje:
Cypermethrin čitý ( cis/trans 40/60 ) ………..   10 g
Geraniol ……………………………….............  0.2 g
Koformulanty ...........................................  do 100 g 

NEBEZPEČÍ

OZNAČENÍ RIZIK: 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
EUH208 Obsahuje geraniol. Může vyvolat alergickou reakci.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štíttek přípravku. P102 Uchovávejte mimo
dosah  dětí.  P103  Před  použitím  si  přečtěte  údaje  na  štítku.  P273  Zabraňte  uvolnění  do  životního
prostředí.  P280  Používejte  ochranné  rukavice/ochranný  oděv/ochranné  brýle/obličejový  štít.
P391 uniklý produkt seberte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ : Několik  minut opatrně vyplachujte
vodou.  Vyjměte  kontaktní  čočoky  jsou-li  nasazeny,  a  pokud  je  lze  vyjmout  snadno.  Pokračujte  ve
vyplachování.  P337+P313  Přetrvává-li  podráždění  očí  vyhledejte  lékařskou  pomoc/ošetření.  P310
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal
jako nebezpečný odpad.

DRŽITEL:  ORMA Srl - Via A. Chiribiri 2 - Trofarello (TO) - Tel. 011-6499064 - Registered office: Corso
Matteotti, 57 – Turin

DISTRIBUTOR V  ČR  :  DERA plan  s.r.o.  ,  Jana  Opletala  1632,  Most  434  01,  Tel  :  774  033  090,
Email : info@deraplan.cz

Číslo šarže ... viz. obal
Doba skladování : 2 roky za normálních teplotních podmínek

Čistý obsah :
 ml 5-10-25-50-75-100-125-150-200-250-500-750-1000; profesionální použití : liters: 2-5-10-20-25

Balení : 1L

CHARAKTERISTIKA : Insekticidní kncentrát na bázi cypermethrinu a geraniolu určený k hubení 
široké škály lezoucího a létajícího hmyzu. Kombinace dvou účinných látek cypermethrinu a geraniolu 
zajištuje okamžitý účinek ( knock down effect ) i reziduální dlouhodobé působení přípravku.

GERACYP 10 je vhodný k použití proti škodlivému lezoucímu hmyzu jako jsou např. švábi (Blattela
germanica, Periplaneta americana)  a  létajícího hmyzu jako jsou  např. komáři (Aedes albopictus),  a
mocha domácí ( musca domestica) v domácnostech i veřejných budovách jako jsou byty, školy, úřady,
kasárny, tělocvičny, divadla, kina, čekárny, vlaková  a autobusová nádraží, letiště, ubytovny, kempy,
rekreační  objekty,  restaurace,  domovy  důchodců,  prázdné  sklady,  průmyslové  objekty,  hotely,
prostředcích veřejné dopravy ( s vyjímkou letadel ), na skládkách odpadů atd.



METODY POUŽITÍ : GERACYP 10 se ředí vodou a aplikuje pomocí ručních tlakových postřikovačů,
generátorů studené mlhy a dalších motorových postřikovačů.

Vnitřní  použití: Aplikujte  na  všechny  plochy  na  které  hmyz  usedá,  nebo  se  po  nich  pohybuje.
V případě lezoucího hmyzu věnujte zvýšenou pozornost prasklinám, škvírám, soklovým lištám atd.

Venkovní  použití: Aplikujte  na  stěny  budov,  chodníky,  parapety,  římsy  a  případně  na  místa  kde
dochází k ukládání a hromadění odpadu.

NÁVOD K POUŽITÍ : 

Přípravek GERACYP 10 se používá naředěný vodou v následujících koncentracích :

Létající  hmyz: Pro  účinnou  aplikaci  proti  létajícímu  hmyzu  nařeďte  1  % pracovní  směs  (  10  ml
přípravku na 1 litr vody ) a použijte 1 litr pracovního roztoku na 10 m2. V případě vysoce porézních
povrchů zdvojnásobte dávku. Proti komárům použijte 1 litr pracovního roztoku na 15 m2.

Lezoucí  hmyz: Pro účinnou aplikaci  proti  lezoucímu hmyzu nařeďte 1  % pracovní  směs (  10 ml
přípravku na 1 litr vody ).a použijte 1 litr pracovního roztoku na 10 m2

Přípravek má reziduální účinnost až po dobu 2 týdny od aplikce. 

UPOZORNĚNÍ : Před aplikací přípravku vždy odstraňte potraviny, nápoje a krmiva, nebo zajistěte aby
nebyly postřikem zasaženy.  V případě aplikace postřiku v objektech chovu zvířat  nebo objektech
živočišné výroby provádějte postřik bez přítomnosti zvířat.  Zvířata se mohou do prostoru aplikace
vrátit až po úplném zaschnutí přípravku. Postřik opakujte v intervalu 14 dní.

Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Za
tyto případné škody plně zodpovídá uživatel.

       


