TICKOUT – set
Zwalcza i odstrasza kleszcze i komary
Dwuskładnikowy środek owadobójczy w formie koncentratu stężonej emulsji do rozcieńczania wodą.
Zawiera:
- ASPERMET 20 EC - środek owadobójczy, zawierający 200 g permetryny (3-(2,2-dichlorowinylo)
dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan m-fenoksybenzyl) w 1 litrze środka (Pozwolenie
Pozwolenie Min. Zdrowia nr 3869/09
3869/09)
- GRASSFIL - adjuwant (środek pomocniczy niezawierający pestycydów),, zawierający min. 85 % żywicy
politerpenowej
Mieszanina składników działa kontaktowo i żołądkowo, wykazując równocześnie
eśnie silne działanie odstraszające –
także na owady pożyteczne.
Dodatek adjuwanta (Grassfil) zapobiega szybkiemu zmywaniu środka z powierzchni traw, liści i igieł, co
zapewnia przedłużone działanie środka na pasożyty.
ZASTOSOWANIE:
Dwuskładnikowy zestaw TICKOUT przeznaczony jest do zwalczania i odstraszania kleszczy i komarów na
terenach działek, ogródków przydomowych placów zabaw itp. Adjuwant tworzyy pod wpływem światła
słonecznego film polimerowy, umożliwiający utrzymywanie się substancji biologicznie aktywnej (zawartej a
preparacie Aspermet 20 EC) na źdźbłach i końcówkach traw w dłuższym przedziale czasowym.
Nie wolno opryskiwać żadnych produktów spożywczych składowanych luzem.
Zabiegów dezynsekcyjnych nie wolno w żadnym przypadku wykonywać w obecności chorych i dzieci. Nie
zaleca się stosowania preparatu w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie chorzy z uczuleniami.
SPOSÓB WYKONANIA ZABIEGU:
Zabieg może być wykonany za pomocą większości typów opryskiwaczy używanych do zwalczania owadów.
Stosować oprysk grubokroplisty; zwracać uwagę na konieczność pokrycia cieczą roboczą przede wszystkim górnych części źdźbeł ttraw i chwastów. Unikać
wykonywania zabiegów w dni deszczowe i pochmurne, tuż przed spodziewanymi opadami deszczu, który może powodować spłukiwanie n
naniesionej w
wyniku oprysku warstwy preparatu na powierzchnie źdźbeł. Trwałość naniesionej warstwy preparatu zależy w głównej mierz
mierze od stopnia nasłonecznienia
powierzchni.
CZAS DZIAŁANIA:
Preparat działa przez okres kilkunastu dni, w zależności od jakości wykonanego zabiegu, rodzaju opryskiwanej powierzchni, nas
nasłonecznienia, stopnia
zapylenia itp.
Na powierzchniach traktowanych wapnem szybko ulega dezaktywacji.
UWAGI:
1.
Przed wykonaniem dezynsekcji na czas zabiegu usunąć z powierzchni poddawanej zabiegowi ludzi i zwierzęta.
2.
Nie stosować oprysku na żłoby, poidła i inne powierzchnie, z którymi mogą kontaktować się zwierzęta.
3.
Chronić przed skażeniem preparatem środki spożywcze, naczynia na żywność i paszę.
Przed wykonaniem dezynsekcji usunąć je lub dokładnie okryć.
4.
5.
Nie stosować oprysku na powierzchnie mające kontakt z żywnością.
6.
Unikać przebywania w zasięgu rozpryskiwanej cieczy roboczej.
7.
Unikać znoszenia preparatu przez przeciągi.
8.
Nie opryskiwać łóżek i zabawek dziecięcych.
9.
Nie opryskiwać części maszyn, instalacji, silników elektrycznych itp.
10.
Sporządzona ciecz użytkowa musi być zużyta możliwie szybko. Nie może być pozostawiona do następn
następnego dnia.
11.
Obiekt może być oddany do użytku po całkowitym wyschnięciu opryskanych powierzchni
12.
Po pracy umyć dokładnie aparaturę, umyć się wodą i mydłem, wypłukać usta i zmienić odzież.
13.
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia wypryskać na powierzchnię,
chnię, poddawaną zabiegowi
UWAGA! Środek toksyczny dla pszczół!
Nie stosować w pobliżu pasiek pszczelich. Stosować w późnych porach wieczornych lub wczesnym rankiem (poza oblotami pszczół)
DAWKOWANIE:
Zalecane stężenie cieczy użytkowej: po 1 % z każdego preparatu, (100 ml Aspermetu i 100 ml Grassfilu w 10 l zimnej wody).
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Jeden litr płynu roboczego wystarcza na opryskanie ok. 20m powierzchni.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:
Do opryskiwacza o poj. 10 litrów wlać ok. 1/3 wody. Z opakowania jednostkowego preparatu Aspermet 20 EC, po dobrym wymieszaniu jego zawartości
odmierzyć 100 ml preparatu, wlać do zbiornika opryskiwacza i intensywnie wymieszać jego zawartość. Następnie odmierzyć 100 ml preparatu Grassfil wlać
do wcześniej przygotowanego w opryskiwaczu roztworu Aspermetu 20 EC i intensywnie wymieszać.
Uzupełnić zbiornik wodą do wymaganej objętości i ponownie wymieszać do uzyskania jednolitej emulsji.. Niezwłocznie wykonać zabieg.
2
Zawartość 10 litrowego zbiornika opryskiwacza wystarcza do opryskania 200 m powierzchni.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę
użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując
stos
te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po
środku, po ich uprzednim trzykrotnym przepłukaniu zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
PRZECHOWYWANIE:
S 47/49 - przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej 0-30
0 oC,
S 7 - przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty,
Nie dopuścić do przemarznięcia środka.
UWAGA: ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PESTYCYDACH DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
POMOC MEDYCZNA:
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach
ostrzeżenia skontaktować się z
najbliższym skontaktować się z najbliższym
szym Centrum Informacji Toksykologicznej w Polsce: Gdańsk (058)349-28-31,Kraków
(058)349
(012)411-99-99, Poznań
(061)847-69-46, Warszawa (022)619-66-54

TICKOUT - set
Środek owadobójczy
Zawartość substancji biologicznie czynnej: 150 g permetryny (3-(2,2
(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan m-fenoksybenzyl) w 1 litrze
środka.
Określenie szkodliwości środka:
N
Nie moŜna wy świetlić obrazu. Na k omputerze moŜe brak ować pamięci do
otwarcia obrazu lub obraz moŜe by ć uszk odzony . Uruchom ponownie
k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal
będzie wy świetlany , k onieczne moŜe by ć usunięcie obrazu, a następnie
ponowne wstawienie go.

Nie moŜna wy świetlić obrazu. Na k omputerze moŜe brak ować pamięci do
otwarcia obrazu lub obraz moŜe by ć uszk odzony . Uruchom ponownie k omputer,
a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie
wy świetlany , k onieczne moŜe by ć usunięcie obrazu, a następnie ponowne
wstawienie go.

Nie moŜna wy świetlić obrazu. Na k omputerze moŜe brak ować pamięci do
otwarcia obrazu lub obraz moŜe by ć uszk odzony . Uruchom ponownie
k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal
będzie wy świetlany , k onieczne moŜe by ć usunięcie obrazu, a następnie
ponowne wstawienie go.

Nie moŜna wy świetlić obrazu. Na k omputerze moŜe brak ować pamięci do
otwarcia obrazu lub obraz moŜe by ć uszk odzony . Uruchom ponownie
k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal
będzie wy świetlany , k onieczne moŜe by ć usunięcie obrazu, a następnie
ponowne wstawienie go.

Nie moŜna wy świetlić obrazu. Na k omputerze moŜe brak ować pamięci do
otwarcia obrazu lub obraz moŜe by ć uszk odzony . Uruchom ponownie
k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal
będzie wy świetlany , k onieczne moŜe by ć usunięcie obrazu, a następnie
ponowne wstawienie go.

Nie moŜna wy świetlić obrazu. Na k omputerze moŜe brak ować pamięci do
otwarcia obrazu lub obraz moŜe by ć uszk odzony . Uruchom ponownie
k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal
będzie wy świetlany , k onieczne moŜe by ć usunięcie obrazu, a następnie
ponowne wstawienie go.

Nie moŜna wy świetlić obrazu. Na k omputerze moŜe brak ować pamięci do
otwarcia obrazu lub obraz moŜe by ć uszk odzony . Uruchom ponownie
k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal
będzie wy świetlany , k onieczne moŜe by ć usunięcie obrazu, a następnie
ponowne wstawienie go.

Nie moŜna wy świetlić obrazu. Na k omputerze moŜe brak ować pamięci do
otwarcia obrazu lub obraz moŜe by ć uszk odzony . Uruchom ponownie
k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal
będzie wy świetlany , k onieczne moŜe by ć usunięcie obrazu, a następnie
ponowne wstawienie go.

Niebezpieczny dla środowiska

R 51/53 - działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym,
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
S 1/2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi,
S 13 – nie przechowywać razem z żywnością, napojami
pojami i paszami dla zwierząt,
S 20/21 – nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
S 23 – nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej,
S 26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 27/28 – w przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody i mydła,
S 29 – nie wprowadzać do kanalizacji
S 36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne
oc
i okulary lub ochronę twarzy,
S 46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Producent i dystrybutor:
ASPLANT-SKOTNICCY Spółka Jawna
43-600 Jaworzno
ul. Chopina 78 A
tel./fax: 48 32 753-09-17, -33, -87;
tel. kom.: 609 99 48 48
e-mail: biuro@asplant.com.pl, www.asplant.com.pl

Daty produkcji oraz numery partii produkcyjnych znajdują się na opakowaniach,

Zawartość netto: 2 x 250 ml,

Okres ważności: 2 lata,

