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Наименование: Симетрол Супер ЕВ 

 

Лице, което пуска продукта на пазара: PelGar International Ltd., 18 rue des Remparts 

d'Ainay, 69002 Lyon, France 

 

Производител: PelGar International Ltd., Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Alton, 

Hampshire, GU34 2QR, United Kingdom 

 

Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ ЕООД, ул. Бесарабия № 52, 1517 София, тел.: (02) 

945 14 95, www.pcp-bg.com 

 

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 2291-4/30.09.2020 г. 

 

Активни вещества: циперметрин 25 г/ 100 г; тетраметрин 10 г/ 100 г; пиперонил-бутоксид 

20 г/ 100 г, пирипроксифен 1 г/ 100 г. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждения за опасност: 

H302+H332 Вреден при поглъщане и при вдишване. 

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 

H351 Предполага се, че причинява рак. 

H371 Може да причини увреждане на органите (нервната система), при вдишване. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Препоръки за безопасност: 

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 

P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за 

безопасност. 

P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли. 

P264 Да се измие старателно след употреба. 

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 

P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска 

за лице. 

P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или 

на лекар при неразположение.  
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P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, 

улесняваща дишането. 

P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ. 

P330 Изплакнете устата. 

P391 Съберете разлятото. 

P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно 

затворен. 

P405 Да се съхранява под ключ. 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрени съоражения за изхвърляна на отпадъци.  

 

Съдържа: циперметрин технически, тетраметрин. 

 

Група 3 Биоциди за борба с вредителите. 

Подгрупа 18 Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други артроподи. 

 

Област на приложение: Инсектицид за контрол на пълзящи насекоми (дървеници, бълхи и 

хлебарки), за използване на закрито във всички битови, търговски и промишлени 

помещения, включително кухни, хотели, общежития и спални помещения, болници (с 

изключение на отделения с пациенти), военни учреждения и зони за съхранение и 

преработка на храни.  

 

Категория на потребителите: професионална.  

 

Вид на биоцидния препарат: течност, микро-емулсия на масло във вода. 

 

Начин на употреба: Биоцидът е концентрат, от който се приготвят водни работни разтвори. 

Добавете малко количество вода в подходяща пръскачка и след това добавете продукта 

според таблицата по-долу. Допълва се останалата част от водата, здраво затворете 

пръскачката и разклатете, за да смесите съдържанието. С един литър готов за употреба 

разтвор се обработва 20 m2 повърхност. Не съхранявайте готовия разтвор повече от една 

нощ. 

 

Целеви организъм Продукт Вода 

Пълзящи насекоми 

Рутинно приложение (поддържащо третиране): 

Силно нападение: 

 

25 ml 

50 ml 

 

5 l 

5 l 

 

Разходна норма: 5 l/100 m2 

Концентрация на работните разтвори: При разреждане 25 ml/5 l: 0.125 % циперметрин, 0.05 

% тетраметрин, 0.1 % пиперонил бутоксид, 0.005 % пирипроксифен. При разреждане 50 ml/5 

l: 0.25 % циперметрин, 0.1 % тетраметрин, 0.2 % пиперонил бутоксид, 0.01 % 

пирипроксифен.  

Нанася се като спрей с ниско налягане (1-2 бара). Някои повърхности поемат повече работен 

разтвор, напр.тапети, плат, тухлена зидария или бетон. При третиране на непорьозни 

повърхности, които са твърди и гладки, разтворът може да се "стече", което значително 

намалява депозирането на активни вещества по повърхността. Ето защо няколко леки 

опръсквания, всяко от които се оставя да изсъхне, са по-ефективна техника при третиране на 

непорьозни повърхности. 

По време на обработка помещенията трябва да бъдат освободени от хора, животни, домашни 

любимци. Да бъдат изнесени или покрити храни, напитки и съоръжения, аквариуми и 

терариуми. 

Креватни дървеници: Пръскат се местата, където дървениците се крият – по рамките и 

таблите на леглата, по пукнатини и цепнатини около или близо до зоната за спане. Да се 
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обърне специално внимание на всякакви стенни покрития в близост до зоната за спане и на 

пукнатини и цепнатини в сглобките на спалните и мебелите. Прилага се също по килими, 

около рамките на вратите, рамки на картини, стенни шкафове и др. 

Бълхи: Преди обработка внимателно почистете нападната площ с прахосмукачка и 

изхвърлете торбичката на прахосмукачката в запечатан найлонов плик. Пръскайте върху 

килими и мека мебел, включително вътрешната част на възглавничките, както и на места, 

които редовно се обитават от домашни животни. 

Хлебарки и други пълзящи насекоми: Пръскат се местата, където хлебарките се крият или 

преминават: подови первази, места за съхранение, около ВиК тръби, рамки на врати и 

прозорци, около и зад хладилници, шкафове, мивки, печки, долната страна на чекмеджетата 

и рафтовете и до пукнатини и цепнатини, които се намират зад монтираните на стената 

елементи или фитинги. 

 

Интервал между отделните третирания: Обработката може да се повтори при 

необходимост.  

 

Достъп на хора и животни до третираните зони: След изсъхване на повърхностите и добро 

проветряване в продължение на 1 час. 

 

Условия, свързани с използването на инсектицида: Този материал и съдържанието му 

трябва да се изхвърлят по безопасен начин. За да избегнете рискове за човешкото здраве и 

околната среда, спазвайте инструкциите за употреба. Избягвайте прекомерното замърсяване 

на облеклото. Измийте ръцете и откритите части на кожата преди хранене и след употреба. 

Не замърсявайте храни, прибори за хранене или повърхности, които влизат в контакт с 

храни. Незащитените лица и животни не трябва да бъдат допускани до третираните площи 

до пълно изсъхване на повърхностите. Да не се третира в присъствие на животни. Да не се 

прилага директно върху животни. Да не се прилага върху дрехи и завивки. Не докосвайте 

обработените повърхности докато не изсъхнат напълно. Опасен за пчели. Дръжте на 

безопасно място. Покрийти всички съдове за съхранение на вода преди третиране. 

Отстранете или покрийте аквариуми с рибки. Да се пръска само върху повърхности. 

Прочетете всички предпазни мерки преди употреба.  

 

Съхранение: Съхранявайте само в оригиналните опаковки, на хладно и сухо, добре 

проветриво място. Пазете от източници на топлина. Съхранявайте далеч от хранителни 

продукти. 

 

Съдържание: 500 мл 

 

Партида №: 

Дата на производство:  
Срок на годност: 2 години от датата на производство.  


