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CIPERCAP 

 

Разрешение от МЗ за предоставяне на пазара: 2551-1/16.05.2019г. 

 

Производител и лице, което предоставя биоцида на пазара: 

I.R.C.A. Service S.p.A.,  

Strada Statale Cremasca 591 n. 10,  

24040 Fornovo S. Giovanni (BG), Italy 

tel +39 0363337250; fax +39 0363 337242; email: info@ircaservice.com 

 

Дистрибутор:  

Пест Контрол Продукти EООД, 

1517 София, ул. „Бесарабия“ № 52, 

телефон: (02) 945 14 95, www.pcp-bg.com 

 

Активните вещества (в 100 г продукт): 

Перметрин: 5.9 г.  

Циперметрин cis/trans +/- 40/60: 2.6 г. 

Пиперонил бутоксид: 7.6 г.   

 

Категория на потребителите: професионална. 

 

Главна група 3 Контрол на вредители. 

Продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи. 

 

Област на приложение: Инсектицид за контрол на летящи (мухи и комари) и пълзящи 

(хлебарки и мравки) насекоми в селскостопански, индустриални и жилищни зони, в обекти с 

обществено предназначение, складови помещения, производствени предприятия, обори и 

ферми. 

 

Характеристики: CIPERCAP е микрокапсулирана, концентрирана, инсектицидна емулсия 

на база перметрин и циперметрин. Тази специална формулация придава на продукта 

незабавно инсектицидно действие, дълъг остатъчен ефект и намалена фотохимична 

деградация, затова когато CIPERCAP се нанася върху твърди повърхности, той осигурява 

равномерно и постоянно действие с течение на времето. 

 

Вид на биоцида – течност (микрокапсулиран концентрат)  

 

 
 

ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждение за опасност: 
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Н317 Може да причини алергична кожна реакция. 

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. 

P103 Преди употреба прочетете етикета. 

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 

P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

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

за лице. 

P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода. 

P321 Специализирано лечение (вж.... на този етикет). 

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински 

съвет/помощ. 

Р362+ Р364: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. 

P391 Съберете разлятото.  

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. 

 

Допълнителна информация за опасностите:  

EUH 204: Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция. 

EUH 208: Съдържа перметрин и Реакционна маса на 5- хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он 

(EINECS 247-500-7) и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (EINECS 220-239-6) (CMIT/MIT) (3:1). 

Може да причини алергична реакция. 

 

 

Начин на употреба: 

Биоцидът е концентрат, от който се приготвят водни работни разтвори. Дози на приложение 

в зависимост от степента на нападение: 

Висока плътност на популацията: разрежда се 1 част продукт с 29 части вода (100 мл от 

биоцида се разреждат с вода до 3 л). Концентрация на активните вещества в работния 

разтвор: перметрин 0.2 %; циперметрин 0.09 %; пиперонил бутоксид 0.26 %. 

Ниска и средна плътност на популацията: разрежда се 1 част продукт с 39 части вода (100 

мл от биоцида се разреждат с вода до 4 л). Концентрация на активните вещества в работния 

разтвор: перметрин 0.12 %; циперметрин 0.05 %; пиперонил бутоксид 0.16 %. 

Разходна норма: 1 л работен разтвор за около 20 м2 повърхност. 

Преди употреба, работният разтвор да се разклати добре. Помещенията да се освободят от 

хора, животни, домашни любимци, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият 

аквариумни, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушния филтър на 

аквариума. Пръска се върху повърхностите, по които насекомите кацат, преминават или на 

местата където се укриват. Продуктът не оцветява стените и може да се нанася върху 

порьозни повърхности. Да не се нанася върху повърхности достъпни за деца и животни. 

 

Остатъчна ефективност на продукта: 21 дни. 

 

Предупреждения 

Да не допускат лица с алергични заболявания да боравят с биоцида и да пребивават в 

обработваните помещения. Ако продуктът се използва на място, в което има дълъг престой 

или в спалнята, помещението да се проветри много добре. След работа и в случай на 

замърсяване, кожата да се измие обилно със сапун и вода. Да не се използва в концентрирана 

форма. Да се следват инструкциите на производителя. Продуктът не трябва да се използва в 

прекомерни или неправилни количества. Да не се замърсяват храни, напитки, прибори и 
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оборудване. Да не попада във водни басейни! Биоцидът не трябва да се използва върху 

животни, тъй като не е за ветеринарна употреба. Да се използва върху повърхности, които не 

могат да бъдат достигнати от животни. Третирането трябва да се извършва в предварително 

освободени от животни, почистени помещения. Повторното въвеждане на животните е 

възможно само след изсушаване на третираните повърхности и добро проветряване.  

 

Интервал между отделните третирания: Третирането може да бъде повторено при 

необходимост.  

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

проветряване в продължение на не по-малко от 1 час. 

 

При употреба: Да се избягва контакт с кожата и очите, вдишване на пари и мъгла. Не 

използвайте празен контейнер преди да са били почистени. Преди извършване на операции 

по прехвърляне, уверете се, че в контейнерите няма несъвместими остатъци от материали. 

Замърсените дрехи трябва да се сменят преди да влязат в зоните за хранене. Не яжте и не 

пийте по време на работа. 

 

Съхранение: Да се съхранява на сухо и добре поддържано, адекватно вентилирано място. 

Избягвайте екстремни температури на съхранение. Избягвайте излагане на пряка слънчева 

светлина. Да се съхранява далече от храна, напитки и фуражи. Дръжте този продукт на 

заключено място, недостъпно за деца и домашни любимци.  

 

Информация за лекаря: Фармакодинамично действие: блокира предаването на нервни 

импулси. Внимание: свържете се с Център по Токсикология.  

 

Партиден номер: виж маркировката.  

Дата на производство: виж маркировката.  

Срок на годност: 2 години от датата на производство. 

 

Съдържание: 1 л. 

 


