Treść oznakowania opakowania

EFFECT ULTIMUM
ŚRODEK OWADOBÓJCZY
Opis produktu: EFFECT ULTIMUM jest środkiem owadobójczym przeciwko owadom
biegającym i latającym, takim jak karaluchy (Blatella germanica), mrówki (Lasius niger),
pluskwy (Cimex lectularius) i muchy domowe (Musca Domestica). Do stosowania wyłącznie
na powierzchniach gładkich w obszarach prywatnych oraz publicznych, wewnątrz
pomieszczeń, w pojazdach transportowych, kontenerach składowania odpadów, pojazdach do
transportu zwierząt i miejscach ich przebywania, w przemysłowych magazynach żywności
(pustych) oraz komorach magazynowych.
Postać produktu: koncentrat emulgujący (EC).
Instrukcja użytkowania: Produkt należy wstrząsnąć przed użyciem. Rozcieńczyć produkt
zgodnie z poniższymi wytycznymi. Rozpylić na obszarze zaatakowanym przez insekty,
w szczelinach ściennych, na krawędziach ścian, a także we wszystkich ukrytych miejscach.
Produkt przeznaczony jest do użycia bezpośrednio po przygotowaniu. Nie wdychać par
produkt. Zapewnić odpowiednią wentylację. Po zastosowaniu należy omijać powierzchnie
poddane działaniu preparatu.
Dozowanie: przeciwko owadom latającym rozcieńczyć 25 ml produktu w 5 l wody.
Przeciwko owadom biegającym rozcieńczyć 75 ml produktu w 5 l wody.
Sporządzony roztwór wystarcza do zastosowania na 100 m2 powierzchni.
Produkt jest skuteczny po 24 h od zastosowania. Działanie bójcze produktu utrzymuje się do 4
tygodni.
Substancje czynne: permetryna 6g/100g, PBO 18g/100g, tetrametryna 1g/100g.
Informacje o bezpieczeństwie:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: alkohole C12-14 etoksylowane, alkohole C12-15 etoksylowane, permetrynę.
H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do
środowiska. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
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Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do
uprawnionego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych zgodnie z krajowymi przepisami.
Pierwsza pomoc:
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów lub wypadkach wątpliwych skonsultować
się z lekarzem. Po inhalacji: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić
ciepło i spokój. W przypadku spożycia: przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów.
Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.
Przechowywanie: przechowywać tylko w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać z dala od żywności, środków spożywczych i pasz dla zwierząt. Przechowywać
w miejscu zabezpieczonym przed dziećmi i zwierzętami domowymi.
Data ważności:
Numer serii:
Zawartość:
Numer pozwolenia:

Dystrybutor/ podmiot odpowiedzialny
UNICHEM POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Kołobrzeska 52G/16
05-510 Konstancin Jeziorna
Tel/fax: 022/4655491
Producent:
UNICHEM d.o.o
Sinja Gorica 2,
1360 Vrhnika, Słowenia

