INTERFLYTOX® Plus
Tekutý koncentrovaný postřikový přípravek k hubení much a obtížného hmyzu
s vábící pohlavní látkou
Oblast použití:

Interflytox Plus Interflytox Plus účinkuje výborně proti mouchám všeho druhu, ale i proti obtížnému
hmyzu. Interflytox Plus je určen pro použití ve stájích všech druhů, např. v prasečácích, kravínech,
drůbežárnách, kde se obtížný hmyz vyskytuje v obzvlášť hojné míře, ale zejména je vhodné jej
aplikovat u citlivých zvířat, jako jsou např. koně, ovce a kozy, nebo v oblastech, kde není žádán celoplošný
postřik. Při odborné aplikaci jej lze použít v obsazených stájích.
Interflytox Plus je ekonomicky hospodárný tím, že produkt nemusí být aplikován postřikem velkoplošně.
Roztok k použití aplikujte stříkačkou rovnoměrně a pod nízkým tlakem zaměřením k určitému bodu tam,
kde se mouchy rády vyskytují, jako např. na oknech, sloupech, parapetech, stěnách atd. ale ne na příliš
hodně místech, aby látka mohla hmyz pohlavně iritovat
Účinky:
Interflytox Plus přitahuje mužské i ženské jedince a nutí je přípravek konzumovat až uhynou, účinek je náhlý.
Návod k použití a dávkování:

Koncentrát promíchat a připravit roztok:
Koncentrát
+
voda
1 litr
15 litrů
Těchto 16 litrů roztoku k použití je dostačující k ošetření plochy cca. 800 m2. Roztokem postřikujte pod
nízkým tlakem všechny plochy a předměty, kde se mouchy a obtížný hmyz vyskytuje, jako např. parapety,
sloupy, stěny boxů, odskoky stěn atd. Roztok k použití spotřebujte téhož dne, kdy byl namíchán.
Účinná látka:

100 mg/g Alphacypermethrin CAS 67375-30-8
Atraktant:

5 mg/g (z)-9-tricosen CAS: 27519-02-4
Přípravek je určen pouze pro profesionální účely.
Používejte biocidy bezpečně. Vždy si přečtěte etiketu a bezpečnostní informace.
Výrobce: INTERHYGIENE GmbH Cuxhaven
Upozornění a bezpečnostní rizika:
H302 Zdraví škodlivý při požití, H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci, H332 Zdraví škodlivý při vdechování,
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P 101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal, nebo štítek výrobku
P 102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P 103 Před použitím si přečtěte obal na štítku
P 270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
P 280 Používejte ochranné rukavice/ochranný štít/ochranné brýle/obličejový štít
Pokyny pro první pomoc :
Všeobecné pokyny : potřísněné oblečení ihned svlečte. Odneste postiženou osobu z ohroženého prostoru .a držte ji
v klidu a teple.
Při nadýchání: při obtížném dýchání použijte kyslík. Odneste postiženou osobu na čerstvý vzduch a vyhledejte lékaře
Při styku s kůží: Omyjte vodou a mýdlem, ihned vyhledejte lékaře.
Při zasažení očí : oči vypláchněte vodou, vyjměte kontaktní čočky a vyhledejte lékaře.
Při požití: nevyvolávejte zvracení . Ihned vyhledejte lékaře, podávejte pouze vodu na pití .
Skladování a likvidace : Obaly správně dopravujte a skladujte. Chraňte před mrazem . Obaly nesmí být znovu
použity . Prázdné obaly odevzdejte na recyklaci.
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