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ІНСТРУКЦІЯ
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виробництва компанії « ICB Pharma » ( Польща )
для знищення синантропних тарганів
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Інсектицидний засіб «Атрацид» (“Attracide”) випускається у формі

концентрату емульсії для розчинення у воді. Вміст діючої речовини: фіпронілу -2,6%,
(група фенілпіразоли).
1.2 Високоефективний мікрокапсульований інсектицид з атрактантом контактно –
кишкової дії.
1.3 Засіб призначений для професійного застосування.
1.4 Засіб застосовується для знищення тарганів на промислових підприємствах в
тому числі харчопереробних, підприємствах ресторанного господарства і
торгівлі, об’єктах комунально-побутового призначення, транспорті, побуті.
2. СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБУ
ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ ВОДНИХ ЕМУЛЬСІЙ ЗАСОБУ:

2.1 Перед використанням упакування рекомендується встряхнути. Відміряти певну
кількість засобу і влити в контейнер обприскувача, частково заповненого водою.
Все добре
перемішати. Порожню тару тричі прополокати водою, а воду після полоскання влити в
контейнер обприскувача. Доповнити контейнер водою до необхідного об'єму і знову
перемішати до отримання однорідної суспензії. Та провести обробку. При перервах в
роботі
слід додатково взбовтувати емульсію.
2.2 Вода, яка використовувалась для промивання обладнання
після роботи, виливається на попередньо обприскану поверхню. При роботі із засобом
використовуються засоби індивідуального захисту.
2.3 Засіб застосовується у формі 1,0% розчину (100 мл засобу на 10 л води) за великої
чисельності тарганів; 0.5% розчину (50 мл. засобу на 10 л. води) за малої або середньої
чисельності тарганів. Норма витрати робочої водної емульсії засобу складає 50 мл/м2
поверхонь, що обробляються. Вода для приготування робочого розчину повинна бути
чиста та холодна.
2.4 Обробку можна провести за допомогою більшості видів обприскувачів, що
використовуються для боротьби з комахами у закритих приміщеннях.
2.5 Головним принципом правильно виконаного заходу є акуратне покриття робочим
розчином оброблюваної поверхні (до моменту появлення незначних потьоків).
Сприскувати потрібно не більше ніж 1/3 частини приміщення, звертаючи особливу
увагу на місця гніздування шкідників. Струмінь спрямовувати безпосередньо на
визначену поверхню.
2.6 Особливу увагу слід звернути на місця їх гніздування (кути стін і підлоги, щілини,
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тріщини, переходи труб і дротів, місця за плінтусами, шпалерами і оббивкою, ваннами,
шафками умивальників, тильні частини меблів і картин, витяжки і тому подібне).
2.7 Час ефективної дії засобу:
Засіб починає діяти через 8 годин, очевидне скорочення популяції тарганів відбувається
через 48 годин. Залишкова дія засобу 1 місяць.
Засіб підходить для використання на пористих та непористих поверхнях.
3. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗАСОБУ

3.1 Запобігаючи отруєнню аерогенним шляхом, перед проведенням дезінсекційного
заходу, необхідно
вивести з приміщення людей та тварин.
3.2 Оброблене приміщення можна використовувати лише після того, як воно добре
просохне та провітриться, не раніше ніж через 2 години після виконання заходу.
3.3 Продуктові товари, посуд і корми перед обробкою винести з приміщення або щільно
прикрити. Не можна сприскувати ті місця, які мають безпосередній контакт з
харчовими продуктами.
3.4 Не можна залишатися у зоні прямого розсіювання робочого розчину.
3.5 Запобігати потраплянню розчину в акваріуми, може спричинити негативні наслідки для
риби.
3.6 Не можна обприскувати деталей машин, електродвигунів, ліній передач та ін.
3.7 Закінчивши роботу, слід перевдягнутися, ретельно вимити руки та обличчя водою з
милом, прополоскати рот.
3.8 Заборонено використовувати пусті упаковки з-під засобу для інших цілей та
використовувати у якості вторинної сировини.
3.9 Використану та вивільнену від інсектициду упаковку тричі промити водою і викинути в
сміттєзбірник.
3.10 При роботі з даним засобом забороняється палити, пити чи їсти.
3.11 Не вдихати пар речовини.
3.12 Уникати потрапляння на шкіру.
3.13 Уникати потрапляння в очі.
3.14 Рекомендується надягати відповідний захисний одяг, рукавиці та захисні засоби для
очей/обличчя.
4. ОЗНАКИ ОТРУЄННЯ. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОТРУЄННІ:

4.1 У випадку потрапляння засобу в очі, негайно промити очі великою кількістью води та
звернутися по допомогу до медичних працівників.
4.2 У випадку потрапляння на шкіру, місце потрапляння негайно промити великою
кількістю води з милом.
4.3 У випадку потрапляння в середину організму, негайно звернутися за медичною
допомогою та показати дану тару або етикетку.
5. ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБУ

5.1 Зберігати виключно в оригінальному упакуванні в приміщеннях при температурі від
50до 400С.
5.2 Зберігати у закритій тарі та в недосяжному для дітей та сторонніх осіб місці.
5.3 Зберігати здаля від продуктових товарів, речовин з сильним запахом, напоїв та кормів
для тварин.
5.4 Оберігати від замерзання.
5.5 Гарантійний термін придатності засобу 3 роки від дати виготовлення.
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