Technický list

REBEL K HUBENÍ LEZOUCÍHO
HMYZU

Kapalný přípravek určený k hubení lezoucího hmyzu – mravenec obecný, mravenec faraón, šváb
obecný, rus domácí, rybenka, sviňka, stonožka a k vytváření jejich bariér zamezujících pronikání do
obytných prostor.
Návod k použití:
Před použitím důkladně protřepejte! Aplikujte na všechna místa, kde se hmyz vyskytuje a dále na
místa vstupu do obytných prostor (rámy oken, dveří, šachty stoupaček apod.) tak, aby povrch byl
mírně zvlhčen. Doporučujeme ošetřit odpadkový koš a jeho okolí. Opakujte vždy při novém výskytu
hmyzu a po každém umytí povrchu, na který byl přípravek aplikován. Přípravek je možno použít
k přímému postřiku lezoucího hmyzu. Přípravek působí dlouhodobě jako dotykový jed. Prokázaná
doba účinnosti přípravku aplikovaného na povrch jsou 4 týdny. Přípravek nezapáchá.
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Dávkování: 10 g přípravku (1 rovná polévková lžíce) na 1 m (1 000 litrů) vody zvýší hodnotu pH
přibližně o 0,2 (u měkké vody je většinou potřeba vyšší dávka).
Skladování: v originálních uzavřených obalech odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotě od +5
°C do +25 °C.
Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.
Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Nesmí
být používán ve volné přírodě! Nepoužívejte k přímému ošetření lidí a zvířat. Před aplikací zakryjte
potraviny, nápoje, krmiva a akvária.
Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a
připojené informace o přípravku.
Obsahuje: 0,2 g/kg deltamethrin; 2 g/kg tetramethrin; 3 g/kg piperonylbutoxid.
R-věty: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a
očima. Nevylévejte do kanalizace. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny
nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí
důkladně vypláchnout vodou. Při zasažení kůže omýt vodou. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít
asi 1/2 litru vody, nevyvolávat zvracení.
Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odkládání
nebezpečných odpadů.
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