
Етикет: Цитрол 10/4 УЛВ 

 1 

 
 

 

Наименование: Цитрол 10/4 УЛВ 

 

Производител: : PelGar International Ltd., Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Alton, 

Hampshire, GU34 2QR, United Kingdom, tel.: (+44) 1420 80744 

 

Лице, което пуска на пазара препарата: “Пест Контрол Продукти” EООД, ул. „Бесарабия“ 

№ 52, офис 4, 1517 София, телефон: (02) 945 14 95, www.pcp-bg.com, е-мейл: office@pcp-

bg.com 

 

Разрешение №: 0292-2/29.09.2016 г. 

 

Активни вещества: ципермерин - 10 г/ 100 г; пиперонил бутоксид - 4 г/ 100 г. 

 

   
 

ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждения за опасност: 

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 

H410 Силно тoксичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

EUH066 Повтарящата се експозиция може да причини изсушаване или напукване на кожата. 

EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват 

инструкциите за употреба. 

 

Препоръки за безопасност: 

P220 Да се държи/съхранява далеч от храни, напитки и храни за животни. 

Р261 Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли. 

P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. 

P264 Да се измие старателно с вода и сапун след употреба. 

P270 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска 

за лице. 

P305+P351+P338+P315 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в 

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото 

това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно потърсете медицински 

съвет/помощ. 

P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар. 
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P362 Свалете замърсеното облекло.  

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба. 

 

Съдържа пиретроид. Може да предизвика парестезии. 

 

Главна група 3 Контрол на вредители. 

Продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи. 

 

Област на приложение: Инсектицид с бързо първоначално и мощно убиващо действие за 

контрол на летящи насекоми на открито.  

 

Категория на потребителите: професионална.  

 

Вид на биоцидния препарат: течен, емулсионен концентрат. 

  

Начин на употреба: Прилага се чрез генератори за студен аерозол (УЛВ) от автомобил или 

от въздуха, както и чрез генератори за топъл аерозол от автомобил или от ръка.  

 

Разреждане и разходни норми: 

Студен аерозол (УЛВ): 

- от автомобил: разреждане 1:12 с нафта/масло при разходна норма 0.5 л/Ха (3.85 г 

циперметрин + 1.54 г ПБО/ Ха); 

- от въздуха: разреждане 1:3 с нафта/масло при разходна норма 0.33 л/Ха (8.33 г 

циперметрин + 3.33 г ПБО/ Ха); 

Топъл аерозол: 

- от автомобил: разреждане 1:125 с нафта/масло при разходна норма 5 л/Ха (3.97 г 

циперметрин + 1.59 г ПБО/ Ха); 

- от ръка: разреждане 1:50 с нафта или масло при разходна норма 2 л/Ха (3.92 г 

циперметрин + 1.57 г ПБО/ Ха). 

 

Мерки за оказване на първа помощ: 

При контакт с кожата: Замърсеното облекло незабавно да се свали и да се изпере преди нова 

употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и сапун. При 

персистиране на оплакванията, да се потърси специализирана медицинска помощ. 

При контакт с очите: Да се изплакнат  незабавно обилно с вода при широко отворени 

клепачи в продължение поне на 15-20 минути. Да се потърси  незабавно  специализирана 

медицинска помощ. 

При вдишване: Малко вероятна опасност при спазване на изискванията за употреба. Да се 

изнесе пострадалият на чист въздух. Веднага да се потърси медицинска помощ. 

При поглъщане: ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ! Ако пострадалият е в съзнание, 

му се дава малко вода на глътки. Незабавно да се потърси медицинска помощ. При 

възможност да се покаже етикета или опаковката. 

Указания за лекаря: Стомашната промивка е свързана с висок риск на аспирация. Като първа 

стъпка при лечението на отравяния с петролни продукти с нисък вискозитет, дайте течен 

парафин. Няма специфичен антидот. Третирайте според симптомите. Прилагайте 

поддържаща терапия. 

 

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение: 

При вероятност от разплискване, да се носят защитни очила. При вероятност от вдишване на 

аерозола, да се носи подходяща респираторна маска. Продуктът е запалим, но не се 

възпламенява лесно. Отстранете източниците на открит пламък. Парите са по-тежки от 

въздуха и се рапределят ниско по пода. Могат да образуват експлозивна смес заедно с 

въздуха. Избягвайте материали, които натрупват статично електричество и могат да 
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образуват искра (източник на запалване). Вземете предпазни мерки срещу такива разряди на 

статично електричество. Опаковките от препарата са опасни дори и когато са празни. Не 

прилагайте продукта при наличие на открит пламък, нагорещени повърхности или 

незащитено електрическо оборудване. При вероятност от попадане върху кожата, носете 

гумени ръкавици и подходящо непропускливо защитно облекло. Работете само на открито. 

Да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препарата. Да се прочете етикета 

преди употреба. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. Измиване на ръцете със сапун 

и вода преди почивка и в края на работния ден.  

Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни, напитки и фуражи.  

При пожар да се гаси с СО2, сух прах, халон, алкохолна пяна. Да не се гаси с водна струя под 

налягане. Същата да се използва само за охлаждане на опаковките. 

Да не се допуска изхвърляне в канализацията на биоцидния препарат и промивните води, 

получени при употребата му. Излишъкът от препарата да не се изпуска в канализацията, а да 

се използва само по предназначение.  

В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се вземат мерки за неговото 

локализиране и ограничаване. Събраното количество от препарата да бъде временно 

съхранявано в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и предавано на лица, 

притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Да 

не се допуска замърсяване на повърхностни, подземни води, почви и изпускане в 

канализацията. В случай на замърсяване, да се информира съответната Регионална 

инспекция по околна среда и води (РИОСВ). 

 

Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и 

между приложението и достъпа на хора:  

В зависимост от вида на насекомите, степента на нападение, климатичните условия, 

температурата, вида на обработваната повърхност и други фактори, обработките може да се 

повтарят през интервал от 10 дни – 1 месец. Достъпът на хора и животни в третираните зони 

не е ограничен. Пчеларите трябва да се уведомят да затворят кошерите си за периода на 

обработките (препоръчително е третиранията да са нощем). 

 

Указания за безопасно обезвреждане: Използвайте цялото съдържание и не употребявайте 

повторно празната опаковка. Промийте празната опаковка обилно с вода, като промивните 

води не се изливат в канализацията, а се събират в специални, плътно затварящи се и 

обозначени съдове. Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и 

опаковки също да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се 

съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда 

на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци. 

 

Условия за съхранение: Под ключ, в добре затворените, оригинални опаковки, при стайна 

температура, в сухи и добре вентилирани помещения, извън достъпа на деца, далече от 

храни, напитки  и фуражи. Съхранявайте далече от източници на запалване, топлина, искри, 

пряка слънчева светлина и окислители. 

 

Съдържание: 1 л 

 

Партида №: виж маркировката. 

Дата на производство: виж маркировката. 

Дата на която изтича срокът на годност: 2 години от датата на производство.  

 


