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Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek
BELGIQUE
Dovozce a distributor v ČR:
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SHARDAEUROPE

SO
GRANULOVANÁ NÁSTRAHA PROTI MOUŠE DOMÁCÍ

Imidacloprid 5g/kg



N- nebezpečný pro životní prostředí 

R51/53: Toxický pro vodní organizmy, 
může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 
účinky ve vodním prostředí
S2: Uchovávejte z dosahu dětí
S13: Uchovávejte odděleně od potravin, 

nápojů a krmiv
S22: Nevdechujte prach
S23: Nevdechujte plyny/ aerosoly
S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S24/25: Zamezte styku s kůží a očima
S37: Používejte vhodné ochranné rukavice
S45: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc (je-li  to možno, ukažte toto označení)
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako 
nebezpečný odpad
S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální 
pokyny nebo bezpečnostní listy

První pomoc:
Obecná doporučení: Postiženého vyneste z nebezpečného 
prostoru. Pokud je pravděpodobné, že pacient ztratí vědomí, 
transportujte jej k lékaři ve stabilizované poloze na boku. 
Odstraňte ihned kontaminované  nebo nasáklé oblečení
Při zasažení kůže: Ihned umyjte zasažené místo mýdlem a velkým 
množstvím vody.
Při zasažení očí: Při zasažení očí vymyjte důkladně vodou. 
Vyhledejte lékařské ošetření.
Při polknutí: Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. 
Vyhledejte ihned lékařské ošetření.

První pomoc a léčbu můžete  konzultovat 24 hod. denně s 
Toxikologickým informačním střediskem, Kliniky nemocí z 
povolání, Na bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93, nebo 224 
91 54 02.

Granulovaná nástraha k přímému použití proti dospělým 
mouchám domácím. Nástraha může být  smíchána s vodou a 
aplikována i nátěrem nebo  postřikem. 
Nástraha je určena pro použití v objektech živočišné výroby, v 
bytech, potravinářských provozovnách, kuchyních veřejného 
stravování apod. 

Obsahuje (Z)-9-tricosene, který muže pusobit alergické reakce
Císlo povolení: oznámení potvrzeno MZ pod zn.: MZDR
21644/2013/SOZUpozornění: 

Před použitím si důkladně přečtěte tuto etiketu.           
Dodržujte přesně návod k použití, bezpečnostní 
opatření a doporučené dávkování a všechny 
podmínky bezpečného používání. 
Přípravek používejte pouze k účelům, pro které je určen. 
Při používání nástrahy by měla být dodržována všechna pravidla 
bezpečnosti práce, za niž máte plnou zodpovědnost, s ohledem na 
všechny faktory a podmínky, v nichž je nástraha aplikována. 
Výrobce zodpovídá za kvalitu a účinnost přípravku jen v případě, 
že byl prodán v originálním balení, skladován a používán 
doporučeným způsobem.

Mechanismus účinnosti: 
Imidacloprid, účinná látka přípravku Sofast patří mezi 
neonicotinoidy, se váže na neurony hmyzu. Tato vazba působí 
narušení přenosu nervových impulsů, což je pro hmyz smrtelné.
Sofast obsahuje cukr a feromon (Z) - 9-trikosen, obě tyto látky  
dospělé mouchy ke granulím lákají,  což zvyšuje jejich účinnost .  
Přípravek obsahuje  hořkou látku, která brání dětem a necílovým 
organismům  přípravek pozřít.

Návod k použití:
V objektech živočišné výroby, ve výrobnách a prodejnách potravin 
a krmiv, v domácnostech a všede tam, kde se mouchy domácí 
pravidelně vyskytují. 
Granule bez dalších úprav mohou být stejnoměrně rozsypány na 
suché, vodorovné, lidem a zvířatúm nepřístupné  plochy (parapety 
oken, římsy a pod.), v průměrné dávce 200 g na 
100 m2 . Granule bez dalších úprav mohou být v množství kolem 
10 g umístěny do mělkých misek, avšak tak, aby netvořily kopečky. 
Misky se rozmístí do prostředí, na každých 10 m2 podlahové 
plochy jednu, nejlépe na vyvýšená místa, jako jsou police, římsy, 
parapet oken apod. Misky kontrolujte každé 2-3 dny a položte 
granule nové, jestliže jsou pokryty prachem, nebo mrtvými těly 
much. Je rovněž vhodné granule mírně navlhčit, pro zvýšení jejich 
atraktivity. 

Aplikace postřikem: 
100 g granulí je možné přidat do 100 ml vody, dobře promíchat  a 
ponechat stát nejméně 15 minut. Směs se aplikujte tlakovým 
postřikovačem maximálně 7-8 hodin po přípravě roztoku, na 
nepórezní povrchy, na něž mouchy často sedají. Aplikace nátěrem: 
200 g granulí je možné přidat do 150 ml vody, dobře promíchat a 
nechat stát nejméně 20 min. Směs aplikujte nátěrem pomocí štětce, 
maximálně 7-8 hod po přípravě roztoku, na nepórezní povrchy, na 
místa, na něž mouchy často sedají.

Poznámky:
Nepokládejte granule do blízkosti nebalených potravin a krmiv. 
Nepokládejte granule do blízkosti nádobí a povrchů, které 
přicházejí do kontaktu s potravinami a krmivy. 
Nepokládejte na místa, která jsou pravidelně uklízena a při úklidu 
by mohly být granule přemístěny na místa, kde by mohly přijít do 
kontaktu s potravinami a krmivy. 
Nepokládejte na místa, která jsou pravidelně omývána vodou, 
protože voda granule poškodí.
Nepokldejte granule na místa čerstvě ošetřená postřikem 
insektidcidy.
Položené granule nepostřikujte žádnými insekticidy.
Gtranule mohou  poškozovat barvu textilních tkanin.

Bezpečnostní opatření:
Po práci s přípravkam SOFAST a před jídlem si umyjte ruce vodou a 
mýdlem. Neaplikujte granule na povrchy na nichž jsou potraviny a 
krmiva  skladovány, připravovány nebo konzumovány.  Během 
aplikace chraňte potraviny, krmiva, nádobí, jídelní příbory a 
potřeby pro přípravu krmiv, před kontaminací granulemi. 
Neaplikujte granule na místa přístupná dětem a domácím 
zvířatům. Zabraňte kontaminaci vodních nádrží, vodních toků.

Skladování
Skladujte v originálních uzavřených obalech v suchých, chladných, 
uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků a 
chemických látek, mimo dosah dětí, nepovolaných osob  a 
domácích zvířat. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu  a 
teplotám vyšším než 40º C. Chraňte před mrazem. S přípravkem 
nakládejte a obaly s ním otevírejte tak, aby nedocházelo k unikání 
přípravku do okolí.

Odstraňování obalů a zbytků přípravku:
Přípravek z obalu úplně spotřebujte. Prázdný obal nepoužívejte ani 
po vypláchnutí k jiným účelům. Prázdné obaly a zbytky přípravku 
odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Číslo šarže a datum výroby: viz obal.

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
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