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Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
ul. Ząbkowska 41. 03·736 Warszawa
Regon 015249601

Załącznik nr.~ dopoMJlenla nr . ~fJ../I/')
Treść

oznakowania opakowania

Podmiot odpowiedzialny: Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 1Ol A,
04-041 Warszawa, www.substral.pl, infopl@scotts.com
Przestrzegaj informacji znajdującej się na etykiecie
Nr pozwolenia:

SUBSTRAL Ant Stop Na

pająki

i mrówki.

Produkt biobójczy w formie płynucieczy do bezpośredniego użycia do zwalczania mrówek i
innych stawonogów: prosionka szorstkiego (stonogi), rybika cukrowego, karaczana
prusaka i pająków domowych.
Produkt przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
Zawartość

substancji czynnej: 0,3 glkg, Deltametryna

UWAGA
Działa

bardzo toksycznie na organizmy wodne,

powodując długotrwałe

skutki.

Zasada działania:
Roztwór płynny o działaniu kontaktowym, już po 24 godzinach 100% skuteczność. Efekt
zwalczania stawonogów jest widoczny już po 1-5 minut po bezpośrednim zastosowaniu.
Dodatkowo tworzy barierę ochronną na opryskiwanej powierzchni, do 12 tygodni od
zastosowania.
Zakres stosowania
Produkt stosować w budynkach bezpośrednio na zwalczane organizmy lub na powierzchnie,
po których przemieszczają się owady w celu stworzenia bariery ochronnej.
Zakres stosowania, terminy i dawki:
Opryskiwać owady bądź powierzchnie z odległości ok. 25-30 cm. W razie konieczności
zabieg można powtórzyć. Opryskiwać do momentu, kiedy powierzchnia stanie się wilgotna,
lecz płyn nie zacznie spływać. Należy unikać wdychania rozpylonej cieczy. W celu
uniknięcia opryskiwania artykułów spożywczych, pasz, zabawek naczyń lub innych
przedmiotów użytkowych należy je odpowiednio zabezpieczyć bądź usunąć.
Do czasu wyschnięcia powierzchni ( ok. 15 min) należy uniemożliwić kontakt z opryskaną
powierzchnią dzieciom, osobom postronnym oraz zwierzętom domowym.
Zabiegu nie wykonywać w obecności dzieci, osób postronnych oraz zwierząt domowych.
Przed użyciem mocno wstrząsnąć zawartością opakowania.
Okres zastosowania: w przypadku pojawienia się owadów.
Środki ostrożności:
Chronić

przed

dziećmi.

Przechowywać
Unikać

w chłodnym miejscu.

uwolnienia do

środowiska.

Chronić

przed

światłem słonecznym„

N ie jeść, nie

pić ani nie palić podczas używania produktu.
opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony. Odpad produktu przekazać do zakładu odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów.

Opróżnione

PIERWSZA POMOC:
ANTIDOTUM: BRAK, LECZENIE OBJAWOWE I POMOCNICZE
Bez specjalnego leczenia. Leczyć objawowo.
Połknięcie: Przemyć usta wodą. Zapewnić opiekę medycznąjeśli pojawią się objawy,
pokazać opakowanie lub etykietę
Wdychanie: Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić opiekę medycznąjeśli
pojawią się objawy, pokazać opakowanie lub etykietę
Kontakt ze skórą: Zmyć produkt ze skóry dużą ilością wody, w razie konieczności wezwać
lekarza Ueśli to możliwe pokazać etykietę).
Kontakt z oczami: Przemywać oczy, przez co najmniej 15 minut dużą ilością wody
trzymając powieki otwarte, w razie konieczności wezwać lekarza Ueśli to możliwe pokazać
etykietę).

Skutki uboczne: brak informacji
sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem
Toksykologicznym
Gdańsk - 058 349 28 31
Karków - 012 683 11 34
Łódź - 042 657 99 OO
Poznań- 061 847 69 46
Rzeszów - O17 866 44 09
Sosnowiec - 032 266 11 45
Tarnów - 014 629 95 88
Warszawa - 022 619 66 54
Wrocław - 071 343 30 08
W

zaistniałych

Okres ważności: 2 lat od daty produkcji
Dat. prod. i nr partii:
Masa netto:

Urząd
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