Varování

ÚČINNÁ LÁTKA: permethrin (13,25% hm. )

Fumer Midi

VULCAN

85 x 85 x 65

Vulcan Fumer Midi je insekticidní dýmovnice (biocidní přípravek podle § 35 zákona č.120/2002 Sb.) určená pro hubení
širokého spektra obtížného létajícího a lezoucího hmyzu
v uzavřených prostorech.

VULCAN
Fumer Midi
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
VAROVÁNÍ:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261: Zamezte vdechování výparů.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřenými plameny, jiskřením a dalšími zdroji vznícení. Zákaz kouření.
P220: Skladujte odděleně od oděvů a hořlavých materiálů.
P301 + P312: Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
P332 + P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P370 + P378: V případě požáru: K hašení použijte pěnu, suchý prášek, karbon dioxide nebo vodní mlhu.
P391: Uniklý produkt seberte.
P501: Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Před použitím přípravku důkladně pročtěte text na etiketě dýmovnice, krabičce a příbalovém letáčku.
Bezpečnostní list si můžete vyžádat u PelGar s.r.o.,distributora nebo na www.pelgar.cz.

KDE LZE DÝMOVNICI POUŽÍT:

Dýmovnice je určena pro hubení obtížného létajícího a lezoucího hmyzu (moucha domácí, bzučivka zední, octimilka obecná,
komáři, vosy, moli, blechy, štěnice domácí, mravenci, švábi, brouci aj.) a skladištních škůdců (lesák skladištní, dospělci pilouse
černého aj.). Dýmovnici lze použít v prázdných skladech, v domácím prostředí, ve veřejných hygienických prostorách včetně
nemocnic (neobsazená lůžková oddělení), v průmyslových a obecních budovách a prostorech pro manipulaci s potravinami (skladování, výroba) apod. Přípravek lze rovněž použít v zoologických zahradách, prodejnách pro chovatele, kotcích,
veterinárních praxích a laboratorních ubytovacích prostorách pro zvířata (kromě ohrad a klecí pro zvířata).

APLIKAČNÍ DÁVKA: 1 dýmovnice pro kubaturu:				
Balení obsahuje
			
400 m3 létající hmyz
100 m3 blechy a moli šatní nebo kožojedovití 4 dýmovničky
3
			
25 m
štěnice domácí, mravenci a švábi
Bližší informace k aplikaci dýmovnic jsou uvedeny v letáčku uvnitř krabičky.

PRVNÍ POMOC:

Příznaky otravy: Podráždění pokožky, sliznic. Symptomy otravy se mohou objevit až za několik hodin, proto je důležité
pacienta sledovat alespoň prvních 48 hodin po nehodě. V případě, že se objeví nepravidelné dýchání nebo zástava dechu,
proveďte umělé dýchání.
Při náhodném požití: Nevyvolávat zvracení. Nepít a nejíst. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat informaci
o přípravku, se kterým postižený pracoval.
Při zasažení očí: Rozevřít víčka a vymývat proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut (po 5 minutách vyjmout
kontaktní čočky, pokud jsou používány) a vyhledat lékařské ošetření.
Při zasažení pokožky: Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte místo teplou vodou a mýdlem. Kontaminovaný pracovní oděv před novým použitím řádně vyperte odděleně od dalšího prádla.
Při nadýchání: Přerušit práci, opustit zamořený prostor, ponechat pacienta v klidu, chránit postiženého před chladem.
V případě přetrvávajících obtíží vyhledat lékařské ošetření.
Léčbu (symptomatická a podpůrná terapie) postiženého lze konzultovat s pražským toxikologickým centrem:
Toxikologické informační centrum, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: +420 224 91 92 93 - nepřetržitě, +420 224 91 54 02 / E-mail: tis@vfn.cz

VULCAN
Fumer Midi
Generátor dýmu
pro hubení obtížného hmyzu
v uzavřených prostorech

Dýmovnice je určena pro amatéry i profesionály

LIKVIDACE OBALŮ:

Prázdná papírová krabička se likviduje v komunálním odpadu. Vypálená dýmovnice se znehodnotí a likviduje na
vyhrazené skládce. Případné zbytky přípravku se nechají
spálit ve schválených spalovnách. Prázdné obaly opětovně
nepouživat.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených obalech při teplotě
+15° až +25°C, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah
dětí, nepoučených osob a domácích zvířat, odděleně od
hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od
těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a
mrazem.

DOBA POUŽITELNOSTI / EXPIRACE:

OZNAMOVATEL/DODAVATEL:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7, 100 00 Praha 10
Tel.: 274 77 0944, 608 923 215, 602 219 959
Fax: 274 77 0944
E-mail: info@pelgar.cz
Web: www.pelgar.cz

VÝROBCE:

PelGar International Ltd.
Unit 13, Newman Lane, Industrial Estate
Alton, Hampshire GU34 2QR, Velká Británie
www.pelgar.co.uk
2
PE/PAP

Minimálně 3 roky od data výroby při předepsaném
způsobu skladování.

Číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby: uvedeno na obalu
OBSAH: 44 gramů (4 dýmovničky po 11 g )

Vulcan Fumer Midi je oznámen na Ministerstvu zdravotnictví pod číslem jednacím MZDR 18641/2016/SOZ
a povolen pro použití v potravinářských provozech na základě stanoviska ÚSKVBL číslo 21/2016.
Vulcan je registrovanou ochrannou známkou firmy PelGar International Ltd., Velká Británie.

