
Úãinná látka:
100 gramÛ

cypermethrinu
v 1 litru pfiípravku
CAS: 02 92 32 -93-7

ES (EINECS): 
0249-528-5

vaná hasební voda nemohla unik-
nout z prostoru poÏáfii‰tû do okolí a
zejména, aby nemohla proniknout do
vefiejné kanalizace, zdrojÛ podzemních
vod a recipientÛ povrchov˘ch vod a ne-
mohla zasáhnout zemûdûlskou pÛdu.
DÛleÏité upozornûní: Pfii poÏárním 
zásahu musejí b˘t pouÏity izolaãní 
d˘chací pfiístroje, neboÈ pfii hofiení 
mohou vznikat toxické zplodiny.
Pfiíznaky akutní otravy:
podráÏdûní pokoÏky, sliznic
První pomoc:
Pfii náhodném poÏití: nevyvolávat zvra-
cení, postiÏeného ihned dopravit k lékafii
(S 62) s informací o pfiípravku, se kter˘m
pracoval a o poskytnuté první pomoci.
Pfii nad˘chání: pfieru‰it práci, opustit
zamofien˘ prostor, ponechat v klidu,
chránit pfied chladem.
Pfii zasaÏení oka: rozevfiít víãka a vym˘vat
proudem ãisté vody po dobu alespoÀ 
10 minut. Vyhledat lékafiské o‰etfiení (S 26).
Pfii zasaÏení pokoÏky: odstranit po-
tfiísnûn˘ odûv, om˘t vodou a m˘dlem.
Doporuãen˘ zpÛsob o‰etfiení: symp-
tomatická a podpÛrná terapie.
Léãbu postiÏeného lze konzultovat s
Toxikologick˘m informaãním stfiediskem:
Klinika nemocí z povolání
Na Boji‰ti, 128 02 Praha 2
Telefon: 224 919 293, 224 915 402,
224 914 575
e-mail: tis@mbox.cesnet.cz
Likvidace obalÛ a zbytkÛ pfiípravku:
Prázdné obaly od pfiípravku (PET lahve)
se po dÛkladném vypláchnutí mohou

pfiedat k recyklaci do sbûru nebo se spálí
ve schválené spalovnû, vybavené dvoj-
stupÀov˘m spalováním s teplotou
1200–1400°C ve druhém stupni a s ãi‰-
tûním plynn˘ch spalin. Oplachové vody
pouÏijte na pfiípravu postfiikové jíchy.
Pfiípadné zbytky postfiikové kapaliny 
nesmí zasáhnout zdroje podzemních
vod ani recipienty povrchov˘ch vod.
Pfiípadné zbytky pfiípravku se po na-
sáknutí do hofilavého materiálu spálí ve
spalovnû stejn˘ch parametrÛ jako pro
likvidaci obalÛ (S 60).
Skladování: pfiípravek se skladuje v
such˘ch, chladn˘ch a uzamykateln˘ch
skladi‰tích v tûsnû uzavfien˘ch oba-
lech, pfii teplotû +5°C aÏ +30°C (S 7/47).
Skladujte v originálních neporu‰en˘ch
obalech, oddûlenû od potravin, nápojÛ
a krmiv (S 13), mimo dosah dûtí, ne-
pouãen˘ch osob a domácích zvífiat.
Oddûlenû od hnojiv, dezinfekãních 
prostfiedkÛ a prázdn˘ch obalÛ od tûchto
látek. ChraÀte pfied pfiím˘m sluneãním
svûtlem a pfied mrazem.
Doba pouÏitelnosti: 3 roky od data
v˘roby v pÛvodních neporu‰en˘ch 
obalech.

Datum v˘roby a ãíslo ‰arÏe: 
uvedeno na obalu
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ES  klasifikace: 
dráÏdiv˘, nebezpeãn˘
pro Ïivotní prostfiedí

Informace 
pro pfiepravu:

ADR 9, M6
obalová skupina III,
IČN: 90
bezpečnostní značka: 9

Postfiikov˘ insekticidní koncentrát
ve formû olejové mikroemulze ve vodû,
urãen˘ na ochranu prázdn˘ch skladÛ, sil a provo-
zoven pro skladování a zpracování obilí, surovin
a hotov˘ch v˘robkÛv zemûdûlsko-potravináfiském
komplexu pfied skladi‰tními ‰kÛdci a ve vefiejn˘ch
budovách, skládkách, restauracích, hotelích aj. 

proti ‰iroké ‰kále obtíÏného hmyzu.
POZOR!

• P¤ÍPRAVEK OHROÎUJE ZDRAVÍ P¤I POÎITÍ, NAD¯CHÁNÍ, STYKU
S POKOÎKOU A SLIZNICEMI! DRÁÎDÍ OâI A KÒÎI! (R 36/38) • MÒÎE

VYVOLAT SENSIBILACI P¤I STYKU S KÒÎÍ (R43). • ZAMEZTE STYKU S KÒÎÍ
(S 24) A OâIMA (S 25) • PRO VâELY ·KODLIV¯! • TOXICK¯ PRO VODNÍ

ORGANIZMY, MÒÎE VYVOLAT DLOUHODOBÉ NEP¤ÍZNIVÉ ÚâINKY VE VODNÍM
PROST¤EDÍ (R 51/53) • UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DùTÍ! (S 2) • P¤ÍPRAVEK

NESMÍ B¯T POUÎIT  JINAK NEÎ JAK JE UVEDENO V NÁVODU NA POUÎITÍ.
Biocidní pfiípravek podle zákona ã.120/2002 Sb. pro profesionální 

pouÏití DDD stanicemi 

Pfiípravek povolen pod HEM 381-
24.2.00/8197 zafiazen v evidenci 
Ministerstva zdravotnictví pod
ã.:REG-3371 07.05.03/12565.

Působení přípravku: BANDIT 10 EW
pÛsobí zejména proti ‰kÛdcÛm jako
kontaktní jed s v˘raznou protipoÏe-
rovou a ãásteãnû ovicidní úãinností.
Úãinná látka pÛsobí na ‰kÛdce doty-
kovû a poÏerovû, nástup úãinnosti pfii
zasaÏení hmyzu je rychl˘, k tremoru
dochází v prÛmûru do 1 hodiny, u ménû
citliv˘ch druhÛ broukÛ rodu Tribolium
do 3 hodin. K úplnému vyhynutí dojde
v prÛbûhu 7 dní.
Je svûtlostabilní, coÏ umoÏÀuje jeho
pouÏití i proti rozvlekle nastupujícím
‰kÛdcÛm. DráÏdivé úãinky vyvolávají
neklid hmyzu a nutí i skrytû Ïijící druhy
ke kontaktu s úãinnou látkou. 
Perzistentní úãinnost po aplikaci pfií-
pravku je v prÛmûru 1 mûsíc, u citli-
vûj‰ích druhÛ se prodluÏuje aÏ na
2 mûsíce. Perzistentní úãinnost 
mohou podstatnû ovlivnit provozní 
podmínky (pra‰nost,splachování) nebo
podmínky klimatické.
Pfiípravek je povolen pro pouÏití v po-
travináfisk˘ch provozech na základû
povolení ÚSKVBL ã. 8805  ze 14/12/04
Návod na pouÏití: Pfiípravek je pouÏi-
teln˘ pro v‰echny typy skladÛ zemû-
dûlsko-potravináfiského komplexu,
vãetnû sil a potravináfisk˘ch provozo-
ven. V‰echny objekty je nutno pfied
o‰etfiením vyprázdnit, mechanicky
vyãistit a vybílit. Aplikace postfiikem se
provádí pfii otevfien˘ch oknech, uza-
vfiení se provede po skonãení postfiiku.
O‰etfiené objekty zÛstanou v klidu a uza-
vfieny 24 hodin do úplného zaschnutí.

Poté se o‰etfien˘ objekt otevfie a vûtrá
po dobu 24 hodin.
V o‰etfien˘ch objektech se do doby
uvolnûní nesmí zdrÏovat lidi ani 
zvífiata. Vstup do o‰etfien˘ch objektÛ
a naskladnûní je povoleno aÏ po 
vyvûtrání. Aplikace se provádí postfii-
kovacími pfiístroji tak, aby v‰echny
plochy o‰etfien˘ch objektÛ byly rov-
nomûrnû pokryty a postfiik nestékal
a nevytváfiel louÏe. Nejvhodnûj‰í je
forma komplexního o‰etfiení celého
objektu. Proti nûkter˘m ‰kÛdcÛm (‰vá-
bovití, dvoukfiídlí, mravenci) je vhodné
i o‰etfiení ohniskové, lokální.
Pfiípravek se pouÏívá proti tûmto 
‰kÛdcÛm:
Skladi‰tní ‰kÛdci: Pfiípravek spoleh-
livû hubí v‰echna pohybová stadia skla-
di‰tních ‰kÛdcÛ s vyjímkou roztoãÛ,
kde je úãinnost pouze ãásteãná. Není
úãinn˘ na vajíãka a kukly. Hubí do-
spûlce a larvální stadia broukÛ 
(Sitophilus, Tribolium, Gnathocerus,
Tenebrio, Oryzaephilus, Crytolestex,
Stegobium a dal‰í), zavíjeãe (Ephes-
tia a Plodia).
ObtíÏn˘ hmyz: ‰vábovití, vãetnû dvou-
kfiídlého a mravencÛ, mouchy, komáfii aj.
¤edûní:
Pfii slabém zamofiení: 40 ml pfiípravku
na 5 l vody a plochu 100 m2 (postfii-
ková dávka 50 ml/ m2, aplikaãní dávka
40 mg úãinné látky na m2)
Pfii silném zamofiení: 100 ml pfiípravku
na 5 l vody a plochu 100 m2 (postfii-
ková dávka 50 ml/ m2, aplikaãní dávka

100 mg úãinné látky na m2)
Larvicidní o‰etfiení:
Komáfii: 20 ml pfiípravku v 10 l vody
(100 l postfiikové kapaliny na 1 hektar
- 20 g úã. látky/ha)pouze zneãi‰tû-
né vody!
Mouchy: 15 ml pfiípravku v 10 l vody
(100 ml postfiikové kapaliny na m2 -
15 mg úã. látky na m2).
Pracovní jícha musí b˘t pfiipravena jen
v potfiebném mnoÏství a musí b˘t
bûhem  nûkolika hodin beze zbytku
spotfiebována.
Bezpeãnostní opatfiení: Pfii práci s
pfiípravkem pouÏíváme ochrann˘ odûv
Unita nebo Lesan, br˘le, gumové 
rukavice, gumové boty, respirátor
RU–20 s filtraãní protipra‰nou vloÏ-
kou (S 36/37/39). Pfied jídlem a po
práci se musí dÛkladnû om˘t obliãej a
ruce teplou vodou a m˘dlem (S 20/21).
Zbytky postfiikové kapaliny a oplachové
vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojÛ
podzemních vod a recipientÛ povr-
chov˘ch vod.
Pfii práci a po ní, aÏ do svleãení ochran-
ného odûvu a dÛkladného omytí ce-
lého tûla teplou vodou a m˘dlem, není
dovoleno jíst, pít ani koufiit. (S 20/21)
V pfiípadû zasaÏení pokoÏky je nutné po-
tfiísnûné místo dÛkladnû om˘t vodou
a m˘dlem. Kontaminovan˘ pracovní
odûv pfied nov˘m pouÏitím vyperte.
Pfiípravek obsahuje jako rozpou‰tûdlo
vodu, není hofilavou kapalinou.
Pokud se dostane do ohniska poÏáru,
je tfieba zabezpeãit, aby kontamino-


