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ATTRACIDE   DF 
 
Postrekový insekticídny prípravok vo forme suspoemulzie obsahujúci kvapalný potravinový 

atraktant v mikrokapsulách.  

Je určený pre profesionálne použitie na likvidáciu lezúceho hmyzu ( mravce a švábovitý 

hmyz ) v obytných, komerčných a priemyselných  objektoch ako napr. rôzne sklady, 

reštaurácie, v potravinárskom priemysle pri výrobe, spracovaní, skladovaní, supermarketoch, 

hoteloch, v zdravotníctve, nemocniciach a obytných budovách. 
 

Účinná látka                             
 

Obsahuje 200 g / l, ( 20% w / w), 1 R-trans-phenothrin  

                 0,1 g / l, ( 01% w / w), PBO  ( Piperonyl Butoxide ) 

 

P O Z O R ! 

Obsahuje tieto nebezpečné látky:     

1 R-trans-phenothrin,         CAS: 26046-85-5   EC: 247-431-2 

PBO  ( Piperonyl Butoxide ),  CAS: 51-03-6   EC: 200-076-7 

 

OBLASŤ POUŽITIA 

 

ATTRACIDE DF je vhodný na ošetrovanie poréznych aj neporéznych povrchov. 

Nie je určený na ošetrovanie obilia, nebalených potravinových výrobkov a plôch ktoré sa 

stýkajú s potravinami. Zabráňte kontaminácií vodných zdrojov. 

Vzhľadom na nosič ktorým je voda, neošetrujte týmto prípravkom ani elektrické spotrebiče, 

rôzne spínače,  nechránené elektrické zariadenia a pod. Prípravok nie je určený ani na 

ošetrovanie povrchov, ktoré môžu byť poškodené vodou. Neaplikujte na povrchy ktorých 

teplota je vyššia ako 400 C.  

Pred začatím práce zabezpečte, aby bol ošetrovaný priestor bez prítomnosti osôb, 

hospodárskych, či domácich zvierat. Zakryte akvária.  
 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Dávkovanie 

50 ml prípravku / 5 litrov vody,  na 100 m2 plochy  ( pre porézne aj neporézne povrchy ) 
 

Vzhľadom na prítomnosť aktraktantu aplikujte prípravok postrekom bodovo, pásovo, alebo 

barierovo v možných úkrytoch, prasklinách, trhlinách v miestach výskytu, alebo  agregácie  

hmyzu. Viac menších plôch ošetrených ATTRACIDOM  DF zabezpečí efektívnejšiu 

a rýchlejšiu kontrolu ako niekoľko veľkých plôch ( hlavne pri švábovitom hmyze ),  
 

Príprava postreku a aplikácia: 

Pred prípravou postreku aplikačný prístroj dôkladne vyčistite a naplňte  ½ vypočítaného 

množstva vody. Fľašu obsahujúcu ATTRACIDE DF dokonale pretrepte, uvoľnite 

bezpečnostný uzáver, jemne stlačte obal a vytlačte požadované množstvo do dávkovacej 

komory. Po odstránení viečka dávkovacej komory nalejte odmeraný ATTRACIE DF do 

nádrže postrekovača, doplňte vodou na požadovaný objem a dôkladne premiešajte.     

Pri likvidácií švábovitého hmyzu môže dôjsť na určitých miestach k dočasnému lokálnemu 

zvýšeniu počtu jedincov z dôvodu vplyvu atraktantov prítomných práve na tom mieste. 

Redukcia populácie je zreteľná v priebehu 72 hodín. 

Pri aplikácií prípravku ATTRACIDE DF nepoužívajte žiadne iné insekticídy. Vždy si 

prečítajte etiketu.  
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PRVÁ POMOC 

 

Pri požití: Okamžite vypláchnite ústa a vypite veľa vody. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite 

vyhľadajte lekársku pomoc. Nikdy nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte nič ústami, ak je 

postihnutý v bezvedomí, alebo má kŕče. 

Po nadýchaní: Prerušte expozíciu, vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch, udržujte 

postihnutého v teple a v kľude. 

Po zasiahnutí očí. Oči ihneď vymývajte prúdom vody po dobu minimálne 15 minút pri 

otvorených viečkach. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc 

Po zasiahnutí pokožky: Vyzlečte zasiahnutý odev a obuv, dôkladne umyte zasiahnutú 

pokožku veľkým množstvom vody a mydlom. Pokiaľ dôjde k podráždeniu, vyhľadajte 

lekársku pomoc.  
 

Informácia pre lekára:  

Liečba podľa príznakov ( dekontaminácia, kontrola vitálnych funkcií ), nie je známy protijed. 

Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným 

centrom v Bratislave: tel. č. 02/54774 166. 
 

Skladovanie 

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch, v suchých, tmavých a dobre vetraných 

skladoch. Uskladnenie i transport prevádzajte oddelene od potravín, liekov, krmív, 

dezinfekčných látok a ich obalov. Chráňte pred vysokými teplotami a priamym slnečným 

svitom. Skladovacia teplota 5 – 30 °C. 
 

Zneškodňovanie obalov 

Po dôkladnom vyprázdnení je potrebné s obalom zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom.  

Prázdne obaly po dôkladnom vypláchnutí vodu a znehodnotení spáĺte v schválenej spaľovni 

vybavenej dvojstupňovým spaľovaním s teplotou 1200 až 1400 0 C v druhom stupni 

spaľovania s čistením vzniknutých plynných splodín. 
 

BEZPEČNOSTNÉ  UPOZORNENIA 
 

      POZOR 

 

H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P391 – Zozbierajte uniknutý produkt. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom. 

 

Výrobca: ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna, 

ul. Lema 10. , 43-602 Jaworzno, tel.  +48-327454700 

 
Distribútor:  DDD Servis Slovakia, s.r.o., Švermova 31, 038 61 Vrútky, tel. +421 43 4285125 
 

Registračné číslo: CCHLP: bio/209/D/17/CCHLP 
 

Dátum výroby: uvedený na obale 
 

Číslo šarže:  
 

Balenie: 500 ml 
 

Doba spotreby: 3 roky od dátumu výroby 


