®

Post iková nástraha ve form vodorozpustného granulátu k hubení mouchy domácí, které se
aplikuje nát rem nebo post ikem.
Používá se ve všech objektech, kde se moucha domácí vyskytuje, objektech živo išné výroby i za
p ítomnosti zví at.
Ú inná látka: 10 % thiamethoxam, 0,05 % Z-9-Tricosen
POZOR ! M ŽE OHROZIT ZDRAVÍ P I POŽITÍ, NADÝCHÁNÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICEMI !
POZOR ! PRO V ELY JEDOVATÝ. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH D TÍ ! NESMÍ BÝT POUŽITO
JINAK, NEŽ JE UVEDENO V NÁVODU K POUŽITÍ !
AGITA 10® WG je insekticidní p ípravek s ú innou látkou nové chemické skupiny. Nástraha se aplikuje
pouze na místa, která jsou mouchami vyhledávána jako sedací plochy, jako jsou okna a dve e a jejich
okolí, zdroje tepla, ásti st n, konstrukcí, technologie apod.. Používá se i za p ítomnosti zví at. Aplikuje
se formou vodní suspenze post ikem ru ními nebo motorovými post ikova i. Rovn ž je možná aplikace
natíráním št tcem.
Návod k použití:
Aplikace nát rem
D kladn promíchejte 100 g p ípravku AGITA 10® WG a 80 ml vlažné vody tak, aby vznikla stejnorodá
ídká pasta. Vodu je t eba p idávat po ástech podle konzistence pasty. Toto množství posta uje k
ošet ení budovy s podlahovou plochou 25 m2 nebo odpovídající ploše st n//stropu 50 m2.Nat ete
minimáln 8 plošek cca 10 x 30 cm tam, kde mouchy nej ast ji usedají (nap . slunné st ny, rámy oken,
dojící potrubí atd.). Takto je t eba ošet it cca 2,5 % celkové plochy. Je rovn ž možno nat ít kousky
kartonu, polyetyhylenu a pak je rozv sit ke stropu.
Aplikace post ikem
D kladn promíchejte 100 g p ípravku AGITA 10® WG a 0,8 litry vlažné vody. Toto množství posta uje k
ošet ení budovy s podlahovou plochou 25 m2 nebo odpovídající ploše st n/stropu 40-50m2 , ošet uje se
jen asi 30% nebo 12-15 m2. Post ikem se ošet ují plochy, kde se mouchy nej ast ji vyskytují.
Doporu ení pro aplikaci:
•
•
•
•

Do nádoby post ikova e, áste n napln né vodou, se za stálého míchání vsype odvážené
množství p ípravku. Po dopln ní vodou na stanovený objem a d kladném rozmíchání je možno
AGITA 10® WG aplikovat. Znovu promíchejte pokud byla práce p erušena na víc jak 30 minut.
Na ed nou suspenzi p ípravku AGITA 10® WG použijte v den její p ípravy, nejlépe ihned po její
p íprav .
Neaplikujte na špinavé nebo erstv nabílené zdi.
AGITA 10® WG je možno aplikovat za p ítomnosti zví at, je však nutno se vyvarovat p ímých zásah
zví at.

Upozorn ní::
P ípravkem je zakázáno ošet ovat krmiva a zdroje pitné vody. P ed post ikem odstra te nezabalené
nebo nezakryté potraviny z místnosti. Po aplikaci ve stájích je nutno umýt žlaby, napáje ky a plochy
ur ené k p íprave krmiva, pokud došlo k jejich kontaminaci. P ípravek je jedovatý pro v ely.
Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci:
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schváleno:

P i práci je nutno se vyvarovat požití, nadýchání a pot ísn ní pokožky nebo o í.
P i aplikaci je nutno používat ochranný pracovní od v Unita nebo Tonet - PE, ochranný obli ejový štít
ŠP15, nebo D-1 s epcem + respirátor RU-20 s vložkovým filtrem A1, gumové rukavice a gumové boty,
p ípadn komer n dostupné schválené ekvivalenty uvedené typové ochrany. P i ed ní post iku se
navíc používá zást ra z PVC nebo z pogumovaného textilu.
P i práci je zakázáno jíst, pít a kou it. Po skon ení práce je nutno se d kladn omýt.
První pomoc:
P i požití
V p ípad náhodného požití podat 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 l vlažné vody, nevyvolávat zvracení.
Postiženého dopravte ihned k léka i s informací, s jakým p ípravkem pracoval. Zásadn platí zákaz
podávání mléka, tuku a alkoholu !
P i zasažení oka
Vyplachovat velkým množstvím vody po dobu patnácti minut a op t vyhledat léka e.
P i zasažení pokožky
Odstranit pot ísn ný od v a zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou.
P i nadýchání
Vynést postiženého na erstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit p ed chladem.
V p ípad náhodného požití a ve všech p ípadech otravy i podez ení na otravu neprodlen dopravit
postiženého k léka i !
Terapii p ípadné otravy je možno konzultovat s toxikologickým informa ním st ediskem v Praze, Na
bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 224 91 92 93 .
Skladování:
P ípravek skladujte v uzav ených originálních obalech v uzam ených, suchých, dob e v traných
skladech odd len od krmiv a potravin p i teplotách do +35°C.
Likvidace obal a zbytk :
Prázdné obaly se po d kladném vypláchnutí a znehodnocení p edají do sb ru k recyklaci, nebo se spálí
ve schválené spalovn . Zbytky p ípravku nesmí zasáhnout zdroje spodních vod ani recipienty
povrchových vod.
Odpov dnost:
Uživatel pln odpovídá za škody, které byly zap í in ny faktory, které výrobce nem že ovlivnit. Výrobce
nenese žádnou zodpov dnost za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo použitím p ípravku.
Výrobce:
Novartis Animal Health Inc., Švýcarsko
Držitel registra ního rozhodnutí:
Novartis s.r.o. eská republika
íslo šarže:
Datum výroby:

Uvedeno na obalu
Uvedeno na obalu

 je ochranná známka firmy Novartis Animal Health Inc.
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