
Vigonez NEPTUNE Prášek na hubení švábů a rusů

PŘEDNOSTI:
-Okamžitý a dlouhotrvající účinek
-Pronikne i do nepřístupných míst

-Přípravek bez zápachu v prášku
-Je neuvěřitelně účinný
-Nejúčinnější metoda hubení mravenců a brouků
VLASTNOSTI:

VIGONEZ NEPTUNE – přípravek v prášku je určen k hubení švábů a rusů:  
-jedná se o biocidní výrobek obsahující permethrin 0,5g/100g produktu,
-připraven k použití, přípravek bez zápachu v prášku slouží k hubení švábů a rusů      včetně
jejich larev Aplikuje se uvnitř i zevnitř prostor - zejména na terasách, v altánech, cestičkách a
také v hospodářských budovách,
-okamžitý a dlouhotrvající účinek, což omezuje přítomnost hmyzu,
-přípravek je bez zápachu a neusazuje se v organismu,
-pronikne i do běžně nedostupných míst (boazérie, podlahové lišty, škvíry)
-je neuvěřitelně účinný, 100g přípravku ošetří plochu o rozloze 100m².
ZPŮSOB POUŽITÍ:
Přípravek na hubení švábů a rusů je připraven k použití. Před aplikací pootočte víčkem do
takové polohy, aby se jeho velký otvor nacházel nad místem s nápisem PRESS a poté vtlačte
dovnitř. Po použití zasuňte otvor. Pokud používáte přípravek ve venkovním prostředí, můžete
vytvořit práškové zábrany přes které se hmyz nedostane na druhou stranu. Prášek působí
okamžitě a používá se následovně: 100g prášku na 100 m².
V případě výskytu většího množství hmyzu je třeba 100 g přípravku použít pouze na 50m².
Vigonez Neptune – prášek k hubení švábů a rusů se může aplikovat v bytových prostorách,
kancelářích, školách, nemocnicích, jak rovněž ve venkovním prostředí, zejména na terasách,
altánech a v zahrádkářských koloniích.
ZPŮSOB NAKLADÁNÍ S BALENÍM A ODPADY:
Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Skladujte
pouze v originálním balení. Odpad se nesmí dostat do kanalizace ani proniknout do
povrchových a podzemích vod. Balení se zbytky přípravku předejte autorizované firmě
zabývajících se likvidací odpadů – neodstraňovat společně s komunálním odpadem.  
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chránit oči a pokožku před kontaktem s přípravkem. Prostory, kde se aplikoval přípravek, lze
používat po 30 minutách po důkladném vyvětrání a umytí povrchů, které by mohly přijít ke
kontaktu s potravinami, pomocí dostupných čisticích a desinfekčních přípravků. Zbytky
přípravku a balení je třeba vnímat jako nebezpečný odpad.   
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a
informace o přípravku. 
PRVNÍ POMOC:
V případě nejistoty nebo špatného rozpoložení postiženého zajistit lékařskou pomoc. Lékaři je
třeba ukázat balení přípravku. Nepodávat žádné léky.
Potřísnění kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky důkladně omývejte
vodou s mýdlem. V případě zarudnutí pokožky okamžitě kontaktujte lékaře.



Zasažení očí: Zasažené oči je třeba proplachovat proudem vody po dobu cca 15 minut. Nutná
je kontrola u očního lékaře. Bez konzultace s očním lékařem nepoužívejte žádné kapky ani
masti.   
Při nadýchání: Je třeba okamžitě otevřít okna a zamořenou místnost vyvětrat  Postiženého
vyveďte ze zamořeného prostředí na čerstvý vzduch. Každopádně je vhodné kontaktovat
lékaře.
Náhodné požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení a okamžitě
vyhledat lékařskou pomoc, popřípadě kontaktovat nejbližší toxikologické informační
středisko.
Obsah H vět znázorňujících riziko:
H410 -  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Obsah P-vět a pokyny pro bezpečné nakládání s přípravky:
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 – Zabraňte uvolňování do životního prostředí.
P391 – Uniklý produkt seberte.
P501– Odstranění obsahu/obalu svěřte firmě s příslušným oprávněním a v souladu s předpisy.
Jedná se o biocidní výrobek.
Povolení:
Obsahuje permethrin 0,5g/100g
Hmotnost: 100g
Datum výroby: uveden zespodu balení
Minimální trvanlivost : 3 roky od data výroby
Výrobce: DE-INSECT, ul. Szafrańska 19, 92-605 Łódź  
Distributor v ČR
Odpovědný subjekt:VIGONEZ s.r.o., U Cukrovaru 1359/18, PSČ 747 05, tel. 553624608,
mobil: 602531196
                                          
www.vigonez.cz email  vigonez@vigonez.cz

Výstražné symboly/symboly nebezpečnosti (piktogramy) a nápisy určující jejich význam:

  

N-nebezpečný pro životní prostředí


