
PROFESIONÁLNE POUŽITIE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

  1Kg

BIOCIDES
SHARDAEUROPE

INSEKTICÍDNY POPRAŠ

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

Dovozca do SR: 

SOMI
Deltamethrin 0,5 g / kg 



Formulácia: Popraš (DP) 
Účinná látka: deltamethrin 0,5 g / kg 
Chemická skupina: pyretroidy 
Vzhľad prípravku: biely prášok, bez zápachu 

Cieľové druhy: 
Rusi, švábi, mravce, ploštice, blchy, pavúky ai.

Povolenie: oznámenia potvrdené  pod zn: bio/778/D/13/1/C-
CHLP

Symbol nebezpečnosti:         

R-vety 
R50/53 Škodlivý pre vodné organizmy, 
môže spôsobiť   dlhodobé nepriaznivé 
účinky vo vodnej zložke životného 
prostredia

S-vety
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
S13 Uchovávajte mimo dosahu 
potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S22 Nevdychujte prach.
S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou 
a očami.

S37 Používajte vhodné ochranné rukavice 
S45 V prípade úrazu alebo ak sa necítite dobre, okamžite 
vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie).
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.

Postupujte podľa návodu na použitie, aby ste zabránili 
ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia 

Bezpečnostné opatrenia 
Pri manipulácii s prípravkom a pri jeho aplikácii noste ochranný 
odev a ochranné okuliare. 

Kontaminovaný ochranný odev použite znovu až po vypraní. 
Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.
Po skončení práce s prípravkom si umyte ruky vodou a 
mydlom. 
Pred aplikáciou prípravku odstráňte alebo dobre prikryte 
potraviny a nápoje. 
Môže spôsobovať dočasné podráždenie očí, slizníc a kože 
Toxický pre ryby a vodné organizmy. 
Nekontaminujte vodné zdroje, vodné toky a vodné nádrže 
prípravkom ani jeho obaly.

Spôsob účinku:
Účinná látka deltametrín, patriaci medzi pyretroidy, pôsobí 
kontaktne i požerom. Deltametrín spôsobí takmer okamžité 
omráčenie a rýchle uhynutie tým, že blokuje prenos nervových 
impulzov.

Návod na použitie: 
SOMI sa aplikuje v tenkej vrstve na miesta, kde sa hmyz ukrýva 
(pod nábytok, v rohoch a pod). 
Pred použitím si prečítajte dôkladne návod na použitie. 
Aby ste sa vyhli ohrozeniu zdravia ľudí, dodržujte návod na 
použitie. 
Aplikujte priamo na podlahové lišty a / alebo na podlahu. 
Prípravok nesmie byť rozptyľovaný do vzduchu. 
Nemiešajte s inými chemikáliami. 
Neaplikujte za prítomnosti iných osôb alebo zvierat. 
Nemiešajte s inými prípravkami. 
Vyhnite sa kontaktu s ošetrenými povrchmi. 
V potravinárskych prevádzkach môže byť prípravok SOMI 
aplikovaný len v prípade, že boli potraviny odstránené alebo 
dobre zakryté.

Dávkovanie: 
Mravce: prípravok SOMI aplikujte v dávkach 10 až 20 g na 
hniezdo. Po 10 minútach mravce uhynú. Ak nemožno hniezdo 
nájsť, aplikujte na miesta častého výskytu mravcov v dávkách 
20 až 30 g prípravku na m2. Aplikáciu opakujte niekoľkokrát, v 
týždenných intervaloch. 
Rusi, švábi, blchy, ploštice, pavúky: Aplikujte 20 až 30 g 
prípravku SOMI na m2. 
Zamýšľané použitie: V potravinárskom priemysle by mali 
prípravok používať len osoby s príslušnou odbornou 
spôsobilosťou.

Preventívne opatrenia: 
Môže vyvolávať alergické reakcie. Udržujte mimo dosahu detí. 
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre 

zvieratá. Nevdychujte prach. Noste vhodné ochranné rukavice. 
Ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekárske ošetrenie 
(pokiaľ možno ukážte tento návod na použitie). Tento materiál 
a jeho obaly sú nebezpečným odpadom.

Prvá pomoc: 
Pri náhodnom požití: nevyvolávajte zvracanie. Postihnutému 
nepodávajte nič na pitie ani na jedenie. Presvedčte sa, či sú 
dýchacie cesty voľné. Vypláchnite ústa vodou a zaistite 
lekárske ošetrenie. 
Pri zasiahnutí očí: Otvorené oko / oči vypláchnite prúdom čistej 
vody a zaistite lekárske ošetrenie
Pri zasiahnutí pokožky: Zasiahnuté miesto umyte vodou a 
mydlom. 
Pri vdýchnutí: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch a 
udržujte ho v teple. Zaistite lekárske ošetrenie

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 suchých, chladných a uzamykateľných 
priestoroch, oddelene od potravín, nápojov a krmív  pre 
zvieratá. Skladujte v originálnych obaloch, mimo dosahu detí a 
domácich zvierat. S prípravkom nakladajte a obaly s ním 
otvárajte tak, aby nedochádzalo k úniku prípravku do okolia. 
Chráňte pred zvlhnutím.

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

Balenie: 1Kg

Číslo šarže a dátum výroby: pozri obal. 

Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.
BIOCIDES
SHARDAEUROPE

NEBEZPEČNÝ PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


