Program proti muchám

A g i t a 1 0 WG
Vodorozpustný granulát
Účinný a ľahko použite ľný
Nástraha na ničenie muchy domácej vo forme vodorozpustného granulátu. Prípravok sa po
rozpustení nanáša náterom.
Používa sa vo všetkých objektoch s výskytom muchy domácej v komunálnej sfére a v objektoch
živočíšnej výroby.
Účinná látka: 10 g/100 g tiametoxám, 0,05 g/100 g Z-9-Trikozán (feromón vysoko atraktívny pre muchu
domácu).
Agita 10 WG je insekticídny prípravok aplikovaný náterom. Doba pôsobenia po aplikácii podľa návodu je
6 týždňov (42 dní).
Návod na použitie:
Agita 10 WG
400g
260 ml vody
Pre ošetrenie budovy o ploche (m2)
40 m2 podlahy
160 m2 podlahy
2
80-120 m stien/stropu
320-480 m2 stien/stropu
100g
65 ml vody

Pred použitím si pozorne prečítajte priložený návod na použitie prípravku Agita 10 WG.
Dôkladne premiešajte adekvátne množstvo prípravku Agita 10 WGa odpovedajúce množstvo vlažnej
vody tak, aby vznikla rovnorodá riedka pasta. Vodu je potrebné pridávať po častiach podľa konzistencie
pasty. Na 100 m2 natrite minimálne 20 plôšok veľkosti cca 10 x 30 cm tam, kde muchy najčastejšie
sadajú (napr. slnečné steny, priečky, stĺpy, rámy okien, dojacie potrubie atď.).
Pozn.: Tam, kde nie je pre ošetrenie vhodný povrch alebo kde je neprípustná nepatrná zmena farby, je
možné natrieť kúsky kartónu, polyetylénu a tie rozvešať ku stropu.
Aplikujte vždy mimo dosahu detí a zvierat. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, vodou
a dažďom.
Nariedenú suspenziu prípravku Agita 10 WG použite v deň jej prípravy, najlepšie ihneď po jej príprave.
Neaplikujte na znečistené, veľmi porézne, alebo čerstvo nabielené steny, aby ste tým neskrátili dobu
pôsobenia prípravku. Neaplikujte na kovové alebo sklenené povrchy, aby ste sa vyvarovali
odkvapkávaniu prípravku.
Agita 10 WG je určený pre profesionálne použitie vrátane farmárov.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre osobu manipulujúcu sprípravkom:
Vždy dodržiavajte pokyny pre minimalizáciu expozície pracovníka.
Upozornenie:
Prípravkom je zakázané ošetrovať krmivá a zdroje pitnej vody. Predaplikáciou odstráňte z miestnosti
nezabalené alebo nezakryté potraviny. Po aplikácii v maštaliach, pokiaľ došlo k ich kontaminácii, je
nutné umyť žľaby, napájačky a plochy určené pre prípravu krmiva. Prípravok je jedovatý pre včely.
Všeobecné pokyny:
Pri aplikácii je zakázané jesť, piť a fajčiť. Pri aplikácii zabráňte požitiu prípravku, vdychovaniu
a zasiahnutiu pokožky alebo očí. Po skončení práce dokonale umyte celé telo aprezlečte si odev.
V prípade náhlej nevoľnosti okamžite prestaňte s prípravkom pracovať. S postihnutým okamžite
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vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie prípravku. Nie je známe špecifické
antidotum. Aplikujte symptomatickú liečbu.
Pri nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu.
Pri zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.
Pri zasiahnutí očí: Vyplachujte prúdom čistej vody po dobu niekoľko minút a vyhľadajte lekára.
Pri požití: S postihnutým okamžite vyhľadajte lekársku pomoc aukážte tento obal alebo označenie
prípravku.
V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať spracovníkmi
INFORMAČNÉHO CENTRA v Bratislave, telefón 02 547 741 66.

Pozor
H410
P101
P102
P103
P273
P391
P501

TOXIKOLOGICKÉHO

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Pred použitím si prečítajte etiketu.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Zozbierajte uniknutý produkt.
Zneškodnite obsah/ nádobu v povolenej spaľovni odpadov.

Balenie: 400 g
Zneškodňovanie obalov a zvyškov prípravku:
Prázdne obaly a zbytky prípravku sa odovzdajú na spálenie vo schválenej spaľovni pre chemické
prípravky. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami a kartou bezpečnostných údajov.
Skladovanie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Prípravok skladujte v originálnych, neporušených obaloch
pri teplote od 2°C do 30°C. Chráňte pred svetlom avlhkom. Skladujte oddelene od krmív, požívatín
a stimulantov.
Zodpovednosť: Užívateľ plne zodpovedá za škody zapríčinené faktormi, ktoré výrobca nemôže
ovplyvniť. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo
použitím prípravku.
Držiteľ registračného rozhodnutia: Elanco Europe Limited, Lilly House, Priestley Road, Basingstoke,
Hampshire, RG24 9NL, Spojené kráľovstvo
Reg. číslo CCHLP: bio/261/D/03/1/CCHLP
Číslo šarže: Uvedené na obale
Dátum výroby: Uvedené na obale
Dátum exspirácie: Uvedené na obale
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