
K-Othrine 25 SC 

Stabilizovaná vodná suspenzia insekticídneho prípravku pre profesionálne použitie určeného na ničenie 

škodlivého a obtiažneho hmyzu v bytoch, obchodoch, zdravotníckych zariadeniach, potravinárskych prevádzkach 

a výrobniach, v objektoch živočíšnej výroby a pod. 

Účinná látka: deltamethrin 25 g/l 

 

          Výstražné slovo: POZOR      

Prípravok obsahuje nebezpečnú látku deltamethrin (EC 258-256-6). 

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom. 

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie. 

Držiteľ registrácie: Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, ČR, tel. 00420 266101111. 

Vyrába: Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie-Laclair, 69009, Lyon, Francúzsko 

Registračné číslo CCHLP:  bio271/D03/7/CCHLP 

K-Othrine  je registrovaná ochranná známka firmy Bayer.  

Bezpečnostné opatrenia 

Pri práci používajte ochranný pracovný odev EN 13034-A1 (typ 6), ochranné okuliare EN 166, gumové alebo 

plastové rukavice označené piktogramom  proti chemickému  nebezpečenstvu EN 420+A1 s uvedeným kódom 

podľa prílohy A k  EN 374-1,  gumenú obuv. 

Pri práci nejedzte, nefajčite a nepite. Po práci si dôkladne umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom. Postrek 

vykonávajte bez prítomnosti ďalších osôb. Vstup do ošetrených priestorov je možný po zaschnutí a vyvetraní.  Z 

ošetrovaných objektov odstráňte nebalené potravinárske suroviny a výrobky. Balené v mieste postreku zakryte. 

Zakryte akvária. Pracovné stoly, stroje, nádoby pred zásahom prikryte a po vykonanej asanácii riadne vymyte. 

V objektoch živočíšnej výroby je nutné sa vyvarovať priamych zásahov hospodárskych zvierat pri postreku. Je 

zakázané ošetrovať krmivá a zdroje pitnej vody. Po aplikácii je nutné umyť žľaby, napájačky a plochy na 

uloženie krmiva. 

Prípravok je horľavinou. Pokiaľ sa dostane do ohniska požiaru zabezpečte, aby kontaminovaná voda z hasenia 

nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia a najmä, aby nemohla preniknúť do verejnej kanalizácie, 

zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd. 

Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.  

Návod na použitie 

Spôsob účinku: Pôsobí ako kontaktný insekticíd vo veľmi krátkej dobe a má dlhú reziduálnu účinnosť (v 

závislosti na ošetrenom druhu povrchu a použitej koncentrácii 6 – 8 týždňov). Účinná látka sa neodparuje. Je 

odolná voči pôsobeniu svetla a tepla, je bez zápachu a nezanecháva viditeľné stopy na ošetrených plochách a 

nepôsobí korozívne. Prípravok má dráždivý účinok na hmyz. 

Spektrum účinnosti: Ničí dospelé a larválne štádia hmyzu. Používajte na ničenie rusov domových, švábov 

obyčajných, cvrčkov domácich, pavší,  ôs, múch, mravcov, rôznych skladiskových chrobákov, molí, komárov, 

bĺch i švehiel a iných druhov hmyzu v uzavretých objektoch. 



Zmiešaním prípravku s vodou a po dôkladnom zamiešaní vzniká suspenzia, ktorú aplikujte pomocou ručných 

alebo motorových postrekovačov. Nádobu s prípravkom dôkladne pretrepte, aby ste homogenizovali jej obsah. 

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže aplikačného prístroja, vopred naplneného 2/3 vypočítaného 

množstva vody. Za stáleho miešania doplňte nádrž na celkový objem a môžete vykonať aplikáciu. Počas 

aplikácie musí byť zabezpečené miešanie postrekovej suspenzie.  

Dávkovanie 

Na ošetrenie poróznych povrchov (stien, dreva, betónu a pod.) používajte 5 ml prípravku/ 995 ml vody a 

aplikujte v dávke jeden liter suspenzie na cca 10 m2  ošetrovaného povrchu.  

Na ošetrenie neporéznych povrchov používajte 10 ml prípravku/990 ml vody a aplikujte v dávke jeden liter 

suspenzie na cca 20 m2  ošetrovaného povrchu. 

Vykonávajte celoplošný alebo pásový (bariérový) postrek. Pri likvidácii švábovitého hmyzu vykonávajte pásový 

postrek okolo všetkých vstupov do miestnosti, pozdĺž stien, okolo výleviek a umývadiel, dresov, vaní, 

chladničiek, rozvodov vody a tepla. Proti plošticiam aplikujte suspenziu do konštrukcií postelí, nábytku, za 

obrazy a  pod. Proti blchám ošetrujte celoplošne podlahy (najmä drevené), koberce, pásy pozdĺž stien a miesta, 

kde sa zdržujú domáce zvieratá. Proti muchám a komárom, moliam a vijačkám vykonávajte spravidla celoplošné 

postreky stien a zvýšenú pozornosť venujte miestam, kde sa zhromažďujú (komáre na stropoch, muchy na 

oslnených stenách a pod.). Postrek opakujte podľa potreby v závislosti na druhu hmyzu a početnosti výskytu. 

Prvá pomoc 

Po požití: Vypláchnite ústa vodou a podajte malé množstvo vody k napitiu. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte 

lekársku pomoc.  

Po nadýchaní: prerušte expozíciu, u postihnutého zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.  

Vyhľadajte lekársku pomoc. 

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom pitnej  vody najmenej 15 minút (po 5 minútach odstráňte kontaktné 

šošovky  pokiaľ sú používané ).  Ak podráždenie  pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc. 

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev a pokožku umyte teplou vodou a mydlom (min. 15 minút). 

Aplikujte krém s vitamínom E. Ak podráždenie  pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc. 

 

Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave,  

tel. č. 02/54774166. 

Skladovanie 

Prípravok skladujte pri teplotách 5 - 30C v originálnych neporušených obaloch v suchých, uzatvorených a dobre 

vetrateľných skladoch, oddelene od požívatín a krmív, hnojív, liekov a dezinfekčných prípravkov a prázdnych 

obalov od týchto látok. Nariedenú suspenziu neskladujte ! 

Pri dodržaní podmienok skladovania je skladovacia doba 2 roky od dátumu výroby. 

Zneškodnenie obalov 

Prázdne obaly od prípravku po dôkladnom vypláchnutí (aspoň 2x vodou) a znehodnotené spáľte vo chválenej  

spaľovni. Oplachové vody použite na prípravu postrekovej kvapaliny. Prípadné zvyšky prípravku po nasiaknutí 

do horľavého materiálu (piliny) spáľte rovnako vo schválenej spaľovni.  

 

Dátum výroby a číslo šarže: uvedené na obale 

Balenie: 1 l (PE fľaša) 


