
PRÍPRAVOK JE URČENÝ PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

  1Kg

BIOCIDES
SHARDAEUROPE

SO
GRANULOVANÁ NÁSTRAHA  PROTI MUCHE DOMOVEJ

Výrobca: 
ShardaEurope b.v.b.a. 
Jozef Mertensstraat 142, 
1702 Dilbeek 
Belgium

Dovozca do SR: 

Imidacloprid 5g/kg



Číslo povolenia: oznámenia potvrdené  pod zn: 
bio/778/D/13/3/ CCHLP
Formulácia: Granule (GR) 
Účinná látka: imidacloprid 
Koncentrácia účinnej látky: 5 g / kg 
Chemická skupina: Nitroguanidiny (Neonicotinoidy)

Prípravok je určený pre profesionálne použitie

Vzhľad prípravku: Biele granule so slabým charakteristickým 
zápachom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Prípravok používajte bezpečným 
spôsobom. Pred použtím si prečítajte etiketu.

Obsahuje (Z)-9-tricosene, ktorý môže 
spôsobiť alergické reakcie

R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, 
môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé 
účinky vo vodnej zložke životného 
prostredia.

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, 
nápojov a krmív pre zvieratá.
S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani 
nefajčite.
S22 Nevdychujte prach.
S23 Nevdychujte pary/aerosóly.

S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S37 Noste vhodné rukavice.
S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite 
vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky 
alebo prípravku).
S51 Používajte len na dobre vetranom mieste.
S60 Tento materiál a jeho obaly  musia byť zlikvidované ako 
nebezpečný odpad.
S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so 
špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné opatrenia:
Nepoužívajte v blízkosti nebalených  potravín.
Nepoužívajte prípravok v blízkosti potravín, riadu a povrchov, ktoré 
prichádzajú do styku s potravinami.
Dodržujte presne návod na použitie, bezpečnostné opatrenia a 
odporúčané dávkovanie a všetky podmienky bezpečného 

používania. Prípravok používajte iba na účely, pre ktoré je určený.
Pri používaní tohto prípravku by mali byť dodržiavané všetky 
pravidlá bezpečnosti práce, za ktorú máte plnú zodpovednosť, s 
ohľadom na všetky faktory a podmienky, za ktorých je prípravok 
aplikovaný. 
Výrobca zodpovedá za kvalitu a účinnosť  prípravku  len v prípade, 
že bol predaný v originálnom balení, skladovaný a používaný 
odporúčaným spôsobom.

Zabráňte kontaminácii vodných nádrží, vodných tokov prípravkom 
alebo jeho prázdnymi obalmi. Prípravok je vysoko toxický pre včely 
zasiahnuté priamo postrekom, alebo rezíduami prípravku na 
kvetoch a rastlinách.

Spôsob účinku: Účinná látka imidacloprid patrí medzi 
nitroguanidiny a v tele hmyzu sa viaže na neuróny. Táto väzba 
narúša prenos nervových impulzov, čo je pre zasiahnutý hmyz 
smrteľné.
Muchy sú lákané potravinovými atraktantmi, cukrom  a 
feromónom  (Z)-9-trikosen, ktoré sú obsiahnuté v   granuliach a 
ktoré muchy lákajú. Prípravok spôsobuje ich hynutie požerom i 
kontaktne.
Spôsob výroby prípravku SOFAST zaručuje vynikajúce rozptýlenie 
účinnej látky a fermónu v prípravku, čo spôsobuje, že je pre muchy 
vysoko účinný a atraktívný.  Prípravok  obsahuje horkú látku, ktorá 
bráni jej prijímanie necieľovými druhmi a domácimi zvieratami.

Návod na použitie:
Spôsoby použitia:
1. Nástraha môže byť bez úprav rozsypaná na vodorovné plochy 
(napr. okenné rímsy, alebo plytké misky) v dávke 200 g na  100 m2 
podlahovej plochy.

2. Nástraha môže byť bez úprav aplikovaná na misky, bez toho, aby 
sa tvorili kôpky. Umiestnite jednu misku s  nástrahou na každých 
10m² podlahovej plochy, najlepšie na vyvýšené miesta (police, 
rímsy, steny). Kontrolujte nástrahu  každé 2 až 3 dni, obnovte ju, ak 
sú granule pokryté prachom. Pre vyššiu účinnosť sa odporúča 
granule mierne navlhčiť vodou.

3.Nástraha môže byť aplikovaná tlakovým postrekovačom.  
Zmiešajte 100 g granúl so  100 ml vody. Získanú zmes dobre 
premiešajte a nechajte odstáť aspoň 15 minút. Pomocou 
tlakového postrekovača aplikujte zmes maximálne 7-8 hodín po jej 
príprave na neporézne povrchy, kde muchy zvyčajne sadajú.

4. Nástraha môže byť aplikovaná náterom na steny a zvislé plochy. 
Zmiešajte 200 g granúl so 150 ml vody. Získanú zmes dobre 
premiešajte a nechajte odstáť aspoň 20 minút. Aplikujte pomocou 
štetca alebo valčeka, maximálne 7-8 hodín po jej  príprave na 
neporézne povrchy, kde muchy zvyčajne sadajú.

Vnútorné a vonkajšie použitie:. objekty a farmy živočíšnej výroby, 
chovy domácich a hospodárskych zvierat, zoologické záhrady, 

domácnosti, reštaurácie, a všetky miesta, kam muchy vo väčšom 
počte naletujú a kde žijú.
Aplikačná dávka:
Priemerné dávkovanie: 200 g prípravku stačí na ošetrenie  100 m2  
podlahovej plochy.

Nepoužívajte prípravok na miestach, na ktorých môže pravidelné 
čistenie spôsobiť jeho premiestnenie na povrchy, kde môže dôjsť 
do kontaktu s potravinami.
Nepoužívajte prípravok na miestach  pravidelne čistených  vodou, 
pretože voda môže prípravok poškodiť.
Nepoužívajte prípravok na miestach  nedávno postriekaných 
insekticídom.
Na miesta ošetrená týmto prípravkom neaplikujte žiadne 
insekticídne postreky.
Aplikácia prípravku  na textil môže spôsobiť odfarbenie

Prvá pomoc: 
Všeobecné odporúčania: Postihnutého vyneste z nebezpečného 
priestoru. Ak je pravdepodobné, že pacient stratí vedomie, 
prepravujte ho k lekárovi v stabilizovanej polohe na boku. 
Kontaminovaný odev ihneď vyzlečte. 
Pri kontaminácii kože umyte ihneď veľkým množstvom vody a 
mydla. 
Pri zasiahnutí oka / očí vypláchnite ihneď vodou a kontaktujte 
lekára. 
Pri prehltnutí vyhľadajte ihneď lekárske ošetrenie.

Dôležitá informácia: Lekár môže liečenie otráv konzultovať 24 
hodín denne s Národným Toxikologickým informačným centrom, 
FNsP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Telefón: 421 254 774 166  
Fax: 421 254 774 605
Mobil: 421 911 166 066
e-mail: ntic@ntic.sk 

Skladovanie: 
Prípravok skladujte v chladných a suchých priestoroch, v ktorých 
nemôže dochádzať ku vzájomnej kontaminácii s inými biocídmi 
alebo pesticídmi, hnojivami, potravinami alebo krmivami. 
Skladujte v originálnych obaloch, mimo dosahu detí a domácich 
zvierat, v uzamknutých skladoch. S prípravkom nakladajte a obaly 
s ním otvárajte tak, aby nedochádzalo k unikaniu prípravku do 
okolia.

Odstraňovanie obalov a zvyškov prípravku: 
Prípravok z obalu úplne spotrebujte. Prázdny obal nepoužívajte 
ani po vypláchnutí na iné účely. Prázdne obaly a zvyšky prípravku 
odstraňujte ako nebezpečný odpad.

Balenie: 1 kg

Číslo šarže a dátum výroby: pozri obal.

Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.BIOCIDES
SHARDAEUROPE

NEBEZPEČNÝ PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


