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Наименование: Цитрол Супер (димки) 

 

Производител и лице, което пуска биоцида на пазара: PelGar International Ltd., Unit 13, 

Newman Lane Industrial Estate, Alton, Hampshire, GU34 2QR, United Kingdom, tel.: (+44) 1420 

80744 

 

Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ ООД, магазин 1, ул. “Проф. Беньо Цонев” № 2, кв. 

Левски, 1517 София, тел.: (02) 945 14 95, е-мейл: office@pcp-bg.com 

 

Разрешение на МЗ №: 1411-1/22.10.2012 г.  

 

Активни вещества: Циперметрин -  6.25 г/ 100 г; Пиперонил бутоксид – 2.1 г/ 100 г. 

 

F    Xi    N 

     
 Лесно запалим       Дразнещ                     Опасен за околната среда 

 

R-фрази 

R11 Лесно запалим. 

R36/38 Дразни очите и кожата. 

R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. 

R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни  

ефекти във водната среда. 

 

S-фрази  

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. 

S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. 

S15 Да се съхранява далече от топлина. 

S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши. 

S23 Да не се вдишва димът. 

S24 Да се избягва контакт с кожата. 

S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска 

помощ. 

S27/28 След контакт с кожата, незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и 

незабавно да се измие обилно с вода и след това с вода и сапун.   

S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за 

очите/лицето. 

S7/47 Съдът да се съхранява плътно затворен и при температура не по-висока от 30оС 
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S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ 

информационния лист за безопасност. 

S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска 

помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът. 

 

Група 3 “Биоциди за борба с вредителите“. 

Подгрупа 18 “Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги”. 

 

Област на приложение: Биоцид за борба с летящи и пълзящи насекоми (хлебарки, складови 

неприятели) в магазини, кухни, индустриални обекти, силози, в складове за съхранение на 

готови/пакетирани хранителни продукти, празни складове за съхранение на 

готови/пакетирани хранителни продукти, транспортни контейнери, товарни вагони, 

ветеринарни обекти, обекти на хранително-вкусовата промишленост. 

 

Категория на потребителите: професионална.  

 

Вид на биоцидния препарат: пиротехническо устройство с мини гранули, което след 

запалване изпуска инсектициден облак. 

 

Начин на употреба: Една димка е предназначена за третиране на обем от 500 m3 (пълзящи и 

складови неприятели) или 1000 m3 (летящи инсекти). Плътният инсектициден дим бързо се 

разпростванява до всички части на третираното помещение, контролирайки ефективно 

пълзящите и летящи инсекти (молци, хлебарки), както и складови неприятели като Sitophilus, 

Tribolium, Gnatocerus, Tenebrio и Ortyzaephilus. При използване на повече от една димка, те 

се разполагат равномерно в района за обработка (на равно място). Всяка димка трябва да се 

постави върху незапалима подложка. Преди да се запали, димката се разклаща достатъчно, за 

да се освободи съдържанието. Отлепя се кръглата хартиена преграда, за да се откриете 

отвора за запалване. Специалната запалка се хваща за нетретирания (телен) край и се вкарва 

в запалителния отвор. Запалката се натиска леко в генератора, докато само края на 

промазаната част остане извън кутията, а непромазаната телена част вертикално над нея. 

Запалва се края на промазаната част на запалката с клечка кибрит или запалка. След като се 

запали и даде искра, запалката се натиска доколото може в кутията, като непромазаната 

телена част се държи над точката на запалване и се натиска надолу.  След запалване на 

димките, помещението се напуска. Димката трябва винаги да изгаря докрай. Проектирана е 

само за еднократна употреба. Във всяка кутия има две запалки в случай, че едната се окаже 

недостатъчна. Генерирането на дим започва приблизително 10 секунди след запалване и 

продължава около 2 минути.  

Внимание: След запалване се отправете към изхода, за да не работите в задимена среда! 

Преди обработката, третираната зона трябва да бъде почистена механично. Помещенията се 

изпразват от хора, домашни животни, домашни любимци, аквариуми, храни, напитки и др.  

Целият обект на третиране се затваря херметически, включително прозорците и вратите. 

Поставят се ясно видими предупреждаващи знаци около третираният обект. Биоцидът трябва 

да се използва само в съответствие с инструкцията за употреба.  

 

Интервал между обработките: Обработката може да се повтори при необходимост. 

 

Достъп на хора и животни до третираните зони: В третираната зона не се влиза 24 ч след 

приложението. Преди повторно влизане, старателно се проветрява не по-малко от 1 час. 

 

Мерки за оказване на първа помощ: 

При контакт с кожата: Свалете незабавно замърсеното облекло. Измийте незабавно обилно с 

топла вода и сапун, за да ограничите контакта с кожата. Отново старателно измийте с топла 

вода и сапун. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. 
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При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно с чиста вода за най-малко от 10 минути при 

отворени клепачи. Незабавно да се потърси  квалифицирана лекарска помощ.  

При вдишване: Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Да се държи затоплен и спокоен. 

При наличие на симптоми, да се потърси квалифицирана лекарска помощ. 

При поглъщане: Изплкнете устата с вода. Дайте 0.5 литра вода за пиене заедно с 10 таблетки 

медицински въглен. НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ ПОВРЪЩАНЕ. Незабавно потърсете 

квалифицирана лекарска помощ и покажете етикетът, опаковката или информационния лист 

за безопасност. 

  

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение: 

Винаги четете внимателно етикетът преди употреба. Да се избягва контакт с кожата, очите и 

устата. Димката да се държи в оригинална, неповредена опаковка на сухо, хладно и 

заключено място, при температура 5°-30C, отделно от от храни, напитки и фуражи. Да се 

държи далече от достъп на деца. Защитете от влага и директна слънчева светлина. Да не се 

съхранява в близост до източници на топлина и запалване, както и запалими материали. Да 

се транспоритра в съответствие с изискванията. 

 

Противопожарни мерки: Подходящи гасителни средства: при малки пожари - пяна, 

въглероден диоксид, сух химикал или халон; при големи пожари - пяна или водна мъгла. 

Неподходящи гасителни средства – насочена, плътна водна струя. Огнеборците да носят 

автономни дихателни апарати поради образуващите се токсични разпадни продукти. 

 

Указания за безопасно обезвреждане: Обезвреждането да се извършва при спазване на 

изискванията на регулаторните органи. Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни 

количества и опаковки да се събират временно в специални плътно затварящи се и 

обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на 

чл. 67 от Закона за управление на отпадъците.  

 

Съдържание: 120 г 

 

Дата на производство: 

Дата, на която изтича срокът за годност: 

Партида №: 

 


