TWENTY 1 WP
Insekticíd na ničenie múch
v maštaliach, kravínoch, ošipárňach, veľkochovoch …

Vlastnosti
TEWENTY WP je prášok rozpustný vo vode, na báze 100g/kg azamethiphosu. Prípravok sa
aplikuje ako náter alebo postrek, má rýchly a dlhotrvajúci účinok. TWENTY 1 WP má takmer
okamžitý KO efekt na cieľové druhy hmyzu.
Účinná látka: 100 g/kg azamethiphos (EC číslo: 252-626-0).
Číslo registrácie: bio/1096/D/08/CCHLP
Dávkovanie
TWENTY 1 WP sa dávkuje nasledovne: 250 g prípravku na 100 m2 podlahovej plochy alebo
zodpovedajúcej ploche stien / stropu 200 m2.
Návod na použitie
Náter: Pridajte 250 ml vody k 250 g TWENTY 1 WP, dobre zamiešajte až po získanie pasty,
ktorá je dostatočne tekutá na nanášanie štetcom. Naneste aspoň 30 bodov o veľkosti +-10x30
cm na miestach, kde sa obvykle koncentrujú muchy, napr. slnečné plochy, okenné rámy,
potrubia s mliekom, vonkajšie plochy korýt, atď.
Postrek: Pridajte 2,5 litra vlažnej vody k 250 g TWENTY 1 WP a vzniknutým roztokom ošetrite
100 m2 stien / stropu, čiže 50% z celkovej plochy.
Poznámka: Neaplikujte na steny bielené vápnom ani na pórovité povrchy. Neaplikujte v dosahu
zvierat.
Potrebný čas na insekticídny účinok: 15-25 minút.
Doba pôsobenia postreku: v uzavretom priestore 28 dní.
Obsah: 4x250 g
Kategória užívateľov: Na profesionálne použite.
Použiteľnosť: 2 roky. Číslo šarže a dátum spotreby je uvedené na vnútornom obale.

Údaje o nebezpečnosti a opatrenia: R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu po kontakte s pokožkou. R50/53 Veľmi jedovatý
pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. S36/37 Noste
vhodný ochranný odev a rukavice. S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný
odpad. S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou
bezpečnostných údajov. S62 Pri požití nevyvolávať' zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal
alebo označenie. Príznaky expozície, vedľajšie účinky: Môže spôsobit' senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. Pokyny
pre prvú pomoc: Postihnutého preneste na čerstvý vzduch a ochráňte ho pred chladom. V prípade podozrenia z otravy
okamžite privolajte lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou odstráňte kontaminovaný odev a zasiahnuté časti tela dobre
umyte vodou a mydlom. V prípade zasiahnutia očí: niekoľko minút vyplachujte čistou vodou a okamžite privolajte
lekársku pomoc. V prípade požitia podajte viackrát medicinálne uhlie s veľkým množstvom vody. Nevyvolávajte
zvracanie a nepodávajte nič cez ústa. Informácie pre lekára: Inhibítor cholinesteráz. Atropín musí byť podávaný pod
lekárskym dozorom ako antidot. Dospelí: každých 5 až 10 minút 2 až 4 mg atropin sulfátu IV alebo IM (až po dosiahnutie
príznakov atropinizácie). Deti: 0,5 až 2 mg v závislosti na veku dieťaťa. Pacient musí byť potrebný čas pod atropinom (24
až 48 hodín), aby sa zabránilo dodatočnej intoxikácii z dôvodu neskoršieho vstrebania.
Prázdne obaly a zvyšky po použití: Znehodnoťte obal a zneškodnite ho v súlade s regionálnymi predpismi. Obal
nesmie byť v žiadnom prípade opätovne použitý na iné účely. Zvyšky po použití 10 násobne rozrieďte a podľa návodu
naneste na už ošetrené plochy. Zabráňte kontaminácii rybníkov , vodných tokov, kanálov prípravkom alebo prázdnym
obalom. Na zabránenie akýchkoľvek zvyškov po použití je potrebné čo najlepšie vypočítať množstvo prášku na prípravu,
pripravované množstvo alebo aplikované množstvo, v závislosti na ošetrovanej ploche. Naša spoločnosť nenesie žiadnu
zodpovednosť za prípadné škody alebo iné priame či nepriame škodlivé vplyvy, ktoré môžu vzniknúť počas prepravy,
uskladnenia, použitia a z dôvodu spôsobu aplikácie našich výrobkov.
V PRÍPADE OTRAVY VOLAJTE: TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, LIMBOVÁ 5, 833 05 BRATISLAVA,
TEL.: 02/5477 4166

Výrobca: BELGAGRI SA, Rue ds Tuiliers 1, B-4480 Hermalle-sous-Huy, Belgium

Dovozca
Monika Rukovánsky – AGRORM, Družstevná 1064, 925 72 Selice, tel.: 0911 750923
www.agrorm.sk, agrorm@agrorm.sk

