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EMULGOVATELNÝ INSEKTICIDNÍ SUSPENZNÍ KONCENTRÁT (SC)

DELTASECT

Název přípravku: Deltasect
Emulgovatelný insekticidní suspenzní koncentrát 
(SC), určený k naředění vodou a k aplikaci ve formě 
postřiků,  proti dospělým komárům, švábům, 
mouchám a mravencům.

Účinné látky:  Deltamethrin 25 g/litr (2,5%)
Vzhled přípravku: Bílá suspense
Číslo povolení: oznámení potvrzeno  MZ pod zn.: 
MZDR 28564/2013/SOZ

Upozornění:
Ohrožuje zdraví při požití, 
nadýchání, styku s pokožkou 
a sliznicemi a při zasažní očí
Dráždí oči a kůži
Pro včely škodlivý
Pro ryby a ostatní vodní 
organismy jedovatý
Přípravek nesmí být použit 
jinak, než je uvedeno v 
návodu k použití
R 50/53 Vysoce toxický pro 
vodní organismy, může 

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí.  
S2: Uchovávejte z dosahu dětí 
S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
S23: Nevdechujte páry a aerosoly 
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 mateiál a jeho obal musí být zneškodněn 
jako nebezpečný odpad
S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz 
speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
Mechanismus účinnosti:
Účinná látka deltamethrin, patřící mezi pyrethroidy 
působí kontaktně i požetově.
Deltamethrin usmrcuje  hmyz téměř okamžitě tím, že 
blokuje přenos nervových impulsů.
Návod k použití
Přípravek Deltasect nařeďte vodou a aplikujte 
tlakovým postřikovačem na místa výskytu členovců, 
do rohů místností, kolem podlahových lišt, nohou 
nábytku a na všechna místa, kam létající hmyz usedá 
a kde se lezoucí hmyz může pohybovat a ukrývat.
Dávkování

Nebezpečný pro 
životní prostředí

PROTI LÉTAJÍCÍMU HMYZU PROTI LEZOUCÍMU HMYZU

50 ml přípravku do 5 litrů 
vody na 100 m2

50 ml přípravku do 5 litrů 
vody na 100 m2

Reziduální účinnost minimálně 7 dní.
Deltasect může být použit proti škodlivým členovcům 
ve vnitřních prostorách domů a v jejich bezprostřed-
ním okolí, v bytech, kulturních centrech, v hotelech, 
restauracích, kantinách, barech, ve skladech, ve 
zdravotnických zařízeních, v dopravních prostředcích 
jako jsou vlaky, autobusy, letadla nebo lodě.
Bezpečnostní opatření 
Při manipulaci s přípravkem a při jeho aplikaci noste 
ochranný oděv a ochranné brýle. Nevdechujte 
aerosol vznikající při postřiku.
Kontaminovaný ochranný oděv použijte znovu až po 
vyprání.
Při aplikaci nejezte, nepijte a nekřte.
Po skončení práce s přípravkem si umyjte ruce vodou 
a mýdlem.
Před aplikací přípravku odstraňte nebo dobře 
přikryjte potraviny a nápoje.
Naředěný přípravek ihned spotřabuje.
Pracovní směs musí být připravena vždy těsně před 
aplikací.  
Může působit dočasné podráždění očí, sliznic a kůže
Toxický pro ryby a vodní organism.
Nekontaminujte vodní zdroje, vodní toky a vodní 
nádrže naředěným přípravkem nebo vodou použitou 
k vyplachování postřkovačů a obalů přípravku. 
První pomoc:
Při náhodném požití: nevyvolávejte zvracení. 
Postiženému nepodávejte nic k  pití ani k  jídlu. 
Přesvědčte se, zda jsou dýchací cesty volné. 
Vypláchněte ústa vodou a postiženého dopravte k 
lékařskému ošetření.
Při zasažení očí: Otevřené oko/oči vypláchněte 
proudem čisté vody  a okamžitě vyhledejte lékařské 
ošetření.
Při zasažení pokožky: Zasažené místo omyjte vodou  
a mýdlem.
Při vdechnutí: Vyveďte postiženého na čerstvý 
vzduch ale  udržujte jej v  teple. Vyhledejte lékařské 
ošetření.
První pomoc a léčbu můžete  konzultovat 24 hod. 
denně s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1, 128 
00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93.
Skladování
Skladujte v  originálních obalech v  suchých, 
chladných, uzamčených skladech, odděleně od 
potravin, nápojů, krmiv, léků a chemických látek. 
Nevystavujte přímému slunečnímu svitu 
a teplotám vyšším než 40º C. 
Chraňte před mrazem.

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. 
Balení: 500 ml 
Číslo šarže a datum výroby: viz obal.
Doba použitelnosti 4 roky od data výroby.


