
 

DOBOL FUMIGÁTOR 

 
Insekticídna dymovnica – vodou aktivovaný fumigant. 

 

Vodou aktivovaná dymovnica na likvidáciu škodlivého hmyzu. 

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE! 

POZOR NEZAMIEŇAJTE! Prípravok na likvidáciu škodlivého hmyzu! 
 

DOBOL FUMIGÁTOR je vysoko účinný, moderný a hospodárny prípravok na báze pyretroidov (suchý 

dym / hmla) určený na likvidáciu škodlivého hmyzu rôzneho druhu v uzavretých miestnostiach. 
 

Spôsob účinku: 
 

Nová metóda ničenia hmyzu: VODOU AKTIVOVANÝ FUMIGÁTOR - dymovnica. 
 

Táto novinka umožňuje úplne vyhubiť hmyz rozptýlením suchého dymu, ktorý sa rýchlo rozširuje v 

ošetrovaných priestoroch. Veľmi jemné čiastočky dymu preniknú do každej štrbiny a praskliny, a tak 

ničia aj dobre schovaný hmyz bez nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu. 
 

Táto dymovnica má oneskorenú difúziu aktívnej zložky. Dym sa začne uvoľňovať niekoľko sekúnd po 

aktivácii fumigátora vodou. Vďaka tomu je použitie fumigátora bezpečné, umožňuje osobe 

vykonávajúcej fumigáciu vyhnúť sa kontaktu s dymom. Účinnosť je rýchla a úplná; uvoľnený dym 

nezanecháva škvrny ani zvyšky. Môže sa používať na ošetrenie miestností, kde sú uložené citlivé 

predmety (knihy, a podobne). Dym nezanecháva škvrny ani na stenách, ošatení, textíliách a podobne. 
 

Charakteristika: 
 

- Ľahké použitie. 
 

- Bezpečné použitie: prípravok nespôsobí požiar, neobsahuje hnací 

plyn, má oneskorenú difúziu dymu. 

- Vznikajúci suchý dym má výbornú penetračnú schopnosť. 
 

- Rýchly účinok a vysoká účinnosť. 
 

- Nemastný, nezanecháva reziduá ani škvrny. 
 

- Široká oblasť použitia - široké spektrum účinku. 
 

Cieľové objekty: 
 

- Lezúci hmyz a larvy (šváby, blchy, ploštice, pavúky, vši, mravce, švehly, kliešte,...) 
 

- Lietajúci hmyz a larvy (muchy, komáre, mole, osy, sršne, ovady ...) 
 

- Prachové roztoče 



 

Oblasť použitia: 
 

Sklady, priemyselné závody, súkromné domácnosti, prázdne hospodárske budovy (chlievy, stajne), 

prázdne skleníky, prázdne železničné vagóny, pivničné priestory, podkrovia, sklady a podobne. 
 

Dávkovanie: 
 

LEZÚCI HMYZ (šváby, blchy, chrobáky, pavúky, mravce,...) jeden 100g fumigátor / 500 – 700 m3. 

LIETAJÚCI HMYZ (muchy, komáre, osy, mole,...) jeden 100g fumigátor / 1250 -1700 m3. 

Obal: 
 

Nepoužitý prípravok alebo prázdny C/HDPE/ALU obal so zvyškami prípravku zneškodnite v mieste 

zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu. 
 

Skladovanie: 
 

Prípravok skladujte v pôvodných nádobách v chladných, suchých a dobre vetraných priestoroch pri 

bežnej teplote oddelene od potravín, nápojov a krmív, mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte 

pred vodou a vlhkosťou. 
 

UPOZORNENIE: 
 

Osoba používajúca tento výrobok je plne zodpovedná za prípadné škody vzniknuté nesprávnym 

použitím prípravku. Predávať výlučne v pôvodnom balení. Po použití nerozptyľujte obsah nádoby 

do ovzdušia. Zabráňte kontaminácii potravín a nápojov. Nepoužívajte v poľnohospodárstve. V 

prípade použitia prípravku v obytných priestoroch je nevyhnutné tieto priestory pred návratom 

obyvateľov dôkladne vyvetrať. 
 

Pokyny pre prvú pomoc: Pri príznakoch otravy, ihneď prerušte prácu a vyhľadajte lekára. 
 

Pri vdýchnutí vyviesť postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí konzultovať 

s lekárom. 

Pri zasiahnutí pokožky vyzliecť znečistený odev a obuv. Zasiahnuté miesta dôkladne umyť vodou a 

mydlom a opláchnuť čistou vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrenie. 
 

Pri zasiahnutí očí ihneď vyplachujte oči veľkým množstvom vody najmenej 15 minút a vyhľadajte 

ihneď lekárske ošetrenie. 

Pri požití (pri správnej manipulácii a použití nie je možné), ak je postihnutý pri vedomí, vypláchnite 

mu ústa vodou a okamžite vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak je postihnutý v bezvedomí, nikdy mu 

nepodávajte nič cez ústa. Postihnutého udržujte v teple a v stabilizovanej polohe a privolajte 

okamžite lekára. 
 

INFORMÁCIE PRE LEKÁRSKY PERSONÁL: blokuje nervovú sústavu. Liečbu postihnutého je možné 

konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave na telefónnom čísle 02 / 

5477 4166. 



 

Návod na použitie. Pred použitím dôkladne preštudujte celý leták. 
 

Preventívne opatrenia: V ošetrujúcej miestnosti dobre uzatvorte všetky otvory. Dvere a stráňte okná 

ponechajte uzatvorené minimálne 3 hodiny. Pred použitím zvieratá resp. vtáčie klietky odstráňte z 

miestnosti a potraviny dobre prikryte, alebo odstráňte. Nedotýkajte sa nádoby po jej uvedení do 

chodu, nakoľko dochádza k jej zahrievaniu. Po použití ošetrené miestnosti dobre vyvetrajte 

minimálne 2hodiny. Nepoužívajte v miestnosti s aktivovaným hlásičom požiarov. 

 
 

Zatvorte všetky dvere a okná otvárajúce sa smerom do exteriéru. Otvorte 

všetky vnútorné dvere, skrine a zásuvky. Odstráňte alebo zakryte nádoby, 

riady a potraviny. Z miestnosti určenej na ošetrenie pošlite von osoby, 

odstráňte všetky rastliny, zvieratá a ryby (zakryte akvárium a počas fumigácie 

vypnite čerpadlo na vodu). 
 

Fumigátor umiestnite doprostred ošetrovanej miestnosti. Odstráňte hliníkový 

obal plechovky. 

 
 
 
 

Nalejte vodu do umelohmotnej misky po vyznačenú úroveň (cca 1 cm). 

Buďte opatrní, neprekročte túto úroveň. 
 
 
 
 

Kovovú plechovku vložte do umelohmotnej misky červenou stranou smerom 

nahor. 

Poznámka: Pri ošetrovaní veľkých priestorov použite niekoľko fumigátorov a 

ako prvý aktivujte ten najvzdialenejší od východu. 

 
 

Opusťte miestnosť a zatvorte za sebou dvere. Fumigátor nechajte pôsobiť      

v uzavretom priestore aspoň 2 hodiny, ideálne až 4 hodiny. Pri vstupe do 

ošetrených priestorov otvorte všetky dvere a okná a dôkladne vyvetrajte 

aspoň 5 minút. Postele nepoužívajte aspoň 6 hodín po fumigácii. 

 
 

Zákaz opakovaného použitia obalu. Nepoužitý prípravok alebo prázdny 

C/HDPE/ALU obal so zvyškami prípravku zneškodnite v mieste zberu 

nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. 



 

Nebezpečenstvo 
 

H315 Dráždi kožu. 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. 

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. 

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov. 

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu 

okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou / sprchou. 

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 

kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 

P309+P311 Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 

P304+P341 PO VDÝCHNUTÍ: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý 

vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. 

P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. 

P391 Zozbierajte uniknutý produkt. 

P405 Uchovávajte uzamknuté. 

P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. Zákaz opakovaného použitia obalu. 
 

DÁVKOVANIE: 
 

Lezúci hmyz a prachové roztoče - 500 – 700 m3. 

Lietajúci hmyz - 1250 -1700 m3. 

Insekticídny biocídny výrobok (Pt18). 
 

Účinné látky: 

[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát 

Cyfenotrín = 72 g / kg, CAS číslo: 39515-40-7 

Obsahuje diamid kyseliny diazéndikarboxylovej a oxid vápenatý. 
 

Forma prípravku: granulovaný prípravok. 
 

Registračné číslo: bio/129/D/09/4/CCHLP 
 

Dátum výroby a číslo šarže: uvedené na obale výrobku. 
 

Spotrebujte do: 5 rokov od dátumu výroby 



Výrobca: KWIZDA FRANCE S. A. S. 
 

Hmotnosť: 20 g 
 

Distribútor: 
 

EKOLAS SK, s.r.o., Paderovce Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika, 
 

Tel.: +421 33 5592 096, Fax: +421 33 5592 097, E-mail: info@ekolas.sk, Web: ekolas-profesional.sk 
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