Етикет: Бандит 10 ЕВ

Наименование: Бандит 10 ЕВ
Производител: TransChem Professional B.V., Prof. J. M. Bavincklaan 7, 1283 Amstelveen, The
Netherlands, Tel.: (+31) 20 30 13600;
TransChem s.r.o., Pod Strasnickou vicini 12, 100 00 Praha 10, Czech Republic, Tel.: (+420) 2
74770063
Лице, което пуска биоцида на пазара: “Пест Контрол Продукти” ООД, ул. „Бесарабия“ №
52, офис 4, 1517 София, телефон: (02) 945 14 95, www.pcp-bg.com, е-мейл: office@pcp-bg.com
Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 0312-4/09.03.2017 г.
Активно вещество: ципермерин – 10 г/ 100 г.

ОПАСНО
Предупреждения за опасност:
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се
експозиция.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност:
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P264 Да се измият ръцете и лицето старателно след употреба с вода и сапун.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска
за лице.
P301+312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на
лекар при неразположение.
P333+313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински
съвет/помощ.
P405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Главна група 3 Контрол на вредители.
Продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.
Област на приложение: Инсектицид с остатъчно действие за контрол на хлебарки, бълхи,
кърлежи, комари, мухи. За употреба вътре и около жилищни, обществени, производствени и
промишлени сгради, включително и болници (без отделенията с лежащо болни), ресторанти,
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кухни, хотели и заведения за бързо хранене, военни поделения, магазини, складове, кланици,
сметища, кофи за смет, около торища и др. За употреба върху хоризонтални и вертикални
повърхности, където насекомите могат да почиват (без тези, върху които се приготвя храна).
За площно третиране срещу бълхи и кърлежи.
Категория на потребителите: професионална.
Вид на биоцидния препарат: течен; микроемулсионен концентрат.
Начин на употреба: За остатъчно действие срещу летящи насекоми (комари, мухи) се
третират местата, където насекомите кацат да почиват или да се хранят (тавани, черчевета,
рамки на врати, остри висящи предмети, лампи и местата около тях, корнизи, кофи за смет,
бунища и др.).
За остатъчно действие срещу пълзящи насекоми (хлебарки, бълхи, кърлежи) се третират
местата, които насекомите обитават, където се крият или където преминават (зад первази, по
дюшемето, в килери, мазета, около водопроводни тръби, рамките на врати и прозорци, около
и зад хладилници, шкафове, кухненски мивки, печки, долната страна на чекмеджета и
етажерки и в процепите по съоръжения и предмети, закрепени плътно за стените).
Опръскване срещу хлебарки, кърлежи, комари, мухи: При ниска заселеност се обработва
с 0.8 % разтвор (разреждат се 40 мл препарат в 5 л вода - 0.08 % концентрация на активното
вещество). При висока заселеност се обработва с 2 % разтвор (разреждат се 100 мл препарат
в 5 л вода - 0.2 % концентрация на активното вещество). Разходна норма 5 л/100 м².
Опръскване срещу бълхи: Преди третирането, почистете добре с прахосмукачка цялата
площ, извадете торбичката от прохосмукачката и я запечатайте в полиетиленов плик преди
да я изхвърлите. Напръскайте килимите и меката мебел, включително и долната част на
тапицираните възглавници, както и местата, където лежат домашните любимци с 0.4 %
разтвор (разреждат се 20 мл от препарата в 5 литра вода - 0.04 % концентрация на активното
вещество). Разходна норма 5 л/100 м².
Площно третиране срещу кърлежи и бълхи: Обработват се тревни площи, паркове, алеи,
градски градини, пасища, ниска растителност и др. в местата с установена инвазия на
кърлежи и бълхи. Преди обработките площите задължително да се окосят. При опръскване с
гръбна моторна пръскачка се обработва с 1 % разтвор (разреждат се 40 мл от препарата в 4 л
вода – 0.1 % концентрация на активното вещество), при разходна норма 4 л/дка. При
опръскване с прикачна пръскачка с щанга или маркуч с пистолет се обработва с 0.2 %
разтвор (разреждат се 40 мл от препарата в 20 л вода – 0.02 % концентрация на активното
вещество), при разходна норма 20 л/дка. Обработката се повтаря след 7 дена. Втората
обработка се препоръчва, за да се унищожат и ларвите, които ще се излюпят от евентуално
наличните яйца по време на първата обработка, тъй като пиретроидните биоциди имат
кратък остатъчен ефект в природата (24 часа).
Мерки за оказване на първа помощ: При контакт с кожата: Замърсеното облекло
незабавно да се свали и да се изпере преди нова употреба. Замърсените кожни участъци да се
измият обилно с вода и сапун. При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно обилно с вода
при широко отворени клепачи в продължение поне на 10 минути. Да се потърси незабавно
специализирана медицинска помощ. При вдишване: Малко вероятна опасност при спазване
на изискванията за употреба. Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Веднага да се
потърси медицинска помощ. При поглъщане: ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ!
Незабавно да се потърси медицинска помощ. При възможност да се покаже етикета или
опаковката. Указания за лекаря: Направете стомашна промивка като внимавате да не се
аспирира обратно стомашното съдържимо. Няма специфичен антидот. Третирайте според
симптомите. Прилагайте поддържаща терапия.
Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:
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Да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препарата. Да се прочете етикета.
Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. След
приключване на работа и преди почивка ръцете да се измият основно със сапун и вода. В
края на работния ден да се вземе душ. Да се транспортира в закрити траспортни средства,
отделно от храни, напитки и фуражи.
При пожар да се гаси с СО2, сух прах, халон, алкохолна пяна. Да не се гаси с водна струя под
налягане. Същата да се използва само за охлаждане на опаковките. Да не се допуска
изхвърляне в канализацията на биоцидния препарат и промивните води, получени при
употребата му. Излишекът от препарата да не се изпуска в канализацията, а да се използва
само по предназначение. В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се вземат
мерки за неговото локализиране и ограничаване. Събраното количество от препарата да бъде
временно съхранявано в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и предавано
на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО). Да не се допуска замърсяване на повърхностни, подземни води, почви и изпускане в
канализацията. В случай на замърсяване, да се информира съответната Регионална
инспекция по околна среда и води (РИОСВ).
Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и
между приложението и достъпа на хора:
В зависимост от вида на насекомите, степента на нападение, климатичните условия,
температурата, вида на обработваната повърхност и други фактори, обработките може да се
повтарят през интервал от 1 – 4 месеца. Достъпът на хора и животни в третираните зони се
разрешава след като изсъхнат обработените повърхности и след като се утаи или проветри
образувалият се при изпръскването аерозол (обикновено след 60 минути). При площно
третиране, достъпът на деца и животни в обработените терени се забранява за 24 часа.
Указания за безопасно обезвреждане: Използвайте цялото съдържание и не употребявайте
повторно празната опаковка. Промийте празната опаковка обилно с вода, като промивните
води не се изливат в канализацията, а се събират в специални, плътно затварящи се и
обозначени съдове. Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и
опаковки също да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се
съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда
на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци.
Условия за съхранение: под ключ, в сухо и проветриво помещение, в добре затворените
оригинални опаковки, далече от храни, напитки и фуражи.
Съдържание: 1 литър
Партида №:
Дата на производство:
Срок на годност: 3 години.
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