
CYPERFUM 
Vodou aktivovaná dýmovnice

CYPERFUM 

Složení
100 g přípravku obsahuje :
Cypermethrin čistý (cis/trans 40/60)  …………………………………...  8 g
Chrysanthemum cinerariaefolium (Pyrethrum extract)  50%  …….. 0.02 g
Koformulanty ………………………………………………………... do 100 g  

NEBEZPEČÍ

 
Označení rizik:

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
EUH044: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.
EUH208: Obsahuje azodikarboxamid. Může vyvolat alergickou reakci.

Preventivní opatření:
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P284: Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 
P304+P340:  PŘI VDECHNUTÍ:  Přeneste osobu na  čerstvý vzduch a  ponechte  ji  v  poloze usnadňující
dýchání. 
P342+P311: Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/.
P391: Uniklý produkt seberte. 
P501: Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Doplňující informace o nebezpečnosti :
EUH044: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.
EUH208: Obsahuje Azodikarboxamid. Může vyvolat alergickou reakci.

DRŽITEL : ORMA Srl - Via A. Chiribiri 2 - Trofarello (TO) - Tel. 011-6499064 

DOVOZCE  A  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

Balení : 20 g

 



Oxid vápenatý 100%

NEBEZPEČÍ

Označení rizik:
H315: Dráždí kůži.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Preventivní opatření:
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-
li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P405: Skladujte uzamčené.
P501: Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

CHARAKTERISTIKA:
Přípravek CYPERFUM je insekticidní dýmovnice, která po aktivaci vodou uvolňuje suchý kouř který efektivně
proniká do všech mezer a štěrbin a působí na širokou řadu létajícího a lezoucího hmyzu jako je např. rus
domácí,  zavíječ  paprikový,  atd.  Absence  spalování  umožňuje  bezpečné  použití  v  objektech  jako  jsou
domácnosti, hotely, sklady vč. skladů tabáku, průmyslové objekty, sila, sklepy, půdní prostory, kontejnery,
železniční vagony atd.
Použití přípravku CYPERFUM nezpůsobuje skvrny ani usazeniny na ošetřovaném nábytku v místnosti.
Bez hnacího plynu.  Bez plamene a spalování.  Snadné použití.  Pozoruhodný penetrační účinek a široké
spektrum účinnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Otevřete všechny úložné prostory nábytku, vysuňte šuplíky nočních stolků atd. Utěsněte okna či jiná místa
kudy by mohl kouř unikat ( mezera nad prahem dveří, klíčové dírky atd. ) Z ošetřované místnosti odstraňte
potraviny, nápoje a všechny druhy zvířat včetně vodních organismů. Vyjměte dýmovnici z hliníkové folie a
postavte  plastovou  nádobu  do  středu  místnosti.  Pro  aktivaci  přípravku  nalijte  nadávkovanou  vodu  v
přiloženém sáčku na dno plastové nádoby. Na závěr vložte aktivátor barevnou stranou směrem ke stropu.
Opusťe místnost.  K aktivaci  dochází  během cca 2 minut.  Nechte působit  min.  6 hodin a poté místnost
odvětrejte.



DÁVKOVÁNÍ:
Dávkování přípravku se liší v závislosti na druhu obtížného hmyzu.
Létajícící hmyz – 1 g přípravku na každých 17 m3 ošetřovaného prostoru                                                         
Lezoucí hmyz – 1 g přípravku na každých 7 m3 ošetřovaného prostoru

Jako příklad jsou uvedeny údaje o použití pro 10 g, 20 g a 100 g balení :

Létajícící hmyz –  10 g balení pro ošetřovaný prostor 125 – 170 m3                
   20 g balení pro ošetřovaný prostor 250 – 340 m3

              100 g balení pro ošetřovaný prostor 1250 – 1700 m3 

Lezoucí hmyz  –  10 g balení přípravku pro ošetřovaný prostor 55 – 70 m3                                             
               20 g balení přípravku pro ošetřovaný prostor 110 – 140 m3
             100 g balení přípravku pro ošetřovaný prostor 550 – 700 m3 

UPOZORNĚNÍ:
V místech sousedících s  prostorem kde se provádí  aplikace vyvěste  upozornění  s  informací  :  místnost
ošetřená  fumigantem.  Během  používání  nekontaminujte  potraviny,  nebo  nádoby  které  s  potravinami
přicházejí do kontaktu. Nepoužívejte v zemědělství. Pokud je přípravek používán v prostorech které jsou
permenentně obývány lidmi nebo v ložnicích, před opětovným vstupem osob místnost dostatečné vyvětrejte.
Po aplikaci nebo v případě kontaktu s pokožkou se důkladně omyjte mýdlem a vodou.

INFORMACE PRO LÉKAŘE:
Pharmakodynamika : blokuje přenos nervových impulzů
Kontaktujte toxikologické informační středisko : Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Telefon 24/7 : 2 2491 9293

UŽIVATEL VÝROBKU JE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVANÍM.
NEPRODÁVEJTE VOLNĚ.
NEVYHAZUJTE NÁDOBU DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.


	Složení

