
 

  PYR 0.5 CS  
Mikrokapslová kapalina připravená k použití pro hubení létajícího a lezoucího hmyzu 

Pro běžné použití neprofesionálním uživatelem ve vnitřních a chráněných venkovních prostorách 

 

DÁVKOVÁNÍ 
Druh 
cílových 
organismů 

Testovaný druh Uživatelé Místa Způsoby aplikace Dávka 

Lezoucí 
hmyz 

Švábi: 
šváb hnědopruhý (Supella longipalpa) 
rus domácí (Blattella germanica) 
šváb americký (Periplaneta americana) 

Neprofesio- 
nální 
uživatelé 

Vnitřní 
+ kolem 
budov 
(venkovní) 

POSTŘIK: Postřik 
přímo na hmyz 

1 až 3 střiky 
(přibližně 2 ml) 
lezoucí hmyz 

 
  

 
Mravenci: 
mravenec obecný (Lasius niger) 
mravenec faraón (Monomorium pharaonis) 

  POSTŘIK: 
- ošetření povrchu 
- bodová aplikace 
- praskliny a štěrbiny 

mravenci 50 ml/m² 
 

švábi a šupinušky/rybenky 
75 ml/m² 

 
Šupinušky: 
rybenka domácí (Lepisma saccharina) 

    

Létající 
hmyz 

Komáři: 
komár tygrovaný (Aedes albopictus) 
komár pisklavý (Culex pipiens) 
 
Mouchy: 
moucha domácí (Musca domestica) 

Neprofesio- 
nální 
uživatelé 

Vnitřní 
+ kolem 
budov 
(venkovní) 

POSTŘIK: Postřik 
přímo na hmyz 

1 až 3 střiky (přibližně 2 
ml) 
létající hmyz 

POSTŘIK: 
- ošetření povrchu 
- bodová aplikace 

komáři 50 ml/m² 
 

moucha domácí 75 ml/m² 

 Vosy: 
vosa útočná (Vespula germanica) 

    

 

POKYNY K POUŽITÍ 
Doba použití: celoročně 
Způsob 
aplikace 

Pokyny k použití Nástup 
účinku 
biocidu 

Reziduální 
účinek 

Pokyny k čištění Frekvence aplikace 

POSTŘIK: 
Postřik přímo 
na hmyz 

 
Průběžné 
působení 

Před aplikací důkladně protřepte. 
 

Stříkejte ze vzdálenosti 20 cm.  
Při postřiku mějte paži nataženou. 

Nanášejte přípravek přímo na hmyz. 

Zvláštní doporučení: 
Nestříkejte přípravek přímo na hnízdo 
vos. 

Ke 
znehybnění 
hmyzu a jeho 
usmrcení 
dojde během 2 
minut až 1 
hodiny po 
aplikaci. 

Nehodí se Ošetřené plochy 
nečistěte. 

 
Chcete-li biocidní 
účinek zastavit, 
očistěte ošetřené 
povrchy čisticím 
prostředkem a 
horkou vodou. 

Maximální aplikace = 
1 x na jednoho hmyzího 
jedince. 

POSTŘIK: 
- ošetření 
povrchu 
- bodová 
aplikace 
- praskliny a 
štěrbiny 

Před aplikací důkladně protřepte. 
 

Stříkejte na povrch ze vzdálenosti 20 
cm. 
Při postřiku mějte paži nataženou. 

 
Naneste přibližně 10 střiků na 1 metr 

Ke 
znehybnění 
hmyzu a jeho 
usmrcení 
dojde během 2 
minut až 1 
hodiny po 

Ochrana po 
dobu až 1 
měsíce za 
normálních 
podmínek 
použití v 
závislosti na 

Ošetřené plochy 
nečistěte. 

 
Chcete-li biocidní 
účinek zastavit, 
očistěte ošetřené 
povrchy čisticím 

Normální frekvence 
aplikace = 1 x ročně. 

 
V případě opětovného 
zamoření aplikaci 
opakujte. 

 
Kapalina připravená k použití pro hubení létajícího a lezoucího hmyzu 
PYR 0.5 CS obsahuje účinnou látku pyrethrum (výtažek z Chrysanthemum cinerariaefolium) v kombinaci se speciální směsí zvyšující účinek. 
Moderní mikrokapslová technologie, ve které je účinná látka obklopena vysoce funkčním povlakem, který umožňuje: 

- uvolňování malého dostatečného množství účinné látky pro okamžitý účinek na ochranu proti škůdcům 
- pomalé uvolňování zbývající účinné látky pro likvidaci škůdců zbylých po zásahu 

 
PYR 0.5 CS působí trojmo: 

- okamžité znehybnění pro kvalitní účinnost 
- průběžné působení a prevence 
- dlouhotrvající účinek až 1 měsíc za normálních podmínek použití v závislosti na typu povrchu a cílů. 

 
PYR 0.5 CS obsahuje zhořčovadlo (denatonium benzoát). 

 
+ PŘED POUŽITÍM JE NUTNÉ SEZNÁMIT SE S VEŠKERÝMI POKYNY A DŮKLADNĚ JE DODRŽOVAT. 



 

aplikaci. typu povrchu a prostředkem a 
cílů. horkou vodou. 

Maximální počet aplikací 
za rok = 11 krát 

 

 
Preventivní a 
průběžné 
působení 

délky (0,2 m², pás o šířce 20 cm) v 
prostorách, kde se hmyz skrývá, kudy 
chodí či prochází nebo kde zůstává. 

 
Zvláštní doporučení: 
V případě invaze létajícího hmyzu 
stříkejte na místa, kde se hmyz nejvíce 
usazuje. 

 
K ošetření proti šupinuškám/rybenkám 
aplikujte na vhodné neporézní 
povrchy. 

 
Nestříkejte přípravek přímo na hnízdo 
vos. 

 

INFORMACE O PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISECH A 
BEZPEČNOSTI 

Biocid (insekticid PT18) 
Kód formulace: suspenze kapsulí (CS) připravená k použití 
Číslo šarže a datum exspirace: viz obal (pro informaci: datum výroby + 24 měsíců) 

Složení 
0,05 % hmotnostních čistého Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt z rozkvetlých a zrajících květů Tanacetum cinerariifolium 
získaný superkritickým oxidem uhličitým (č. CAS 89997-63-7) 

Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení: 
 

 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P261 Zamezte vdechování aerosolů. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
P391 Uniklý produkt seberte. 
P501 Odstraňte obsah/obal dle platných předpisů. 

 
Po použití si omyjte ruce a zasaženou pokožku. 
Nedotýkejte se ošetřených povrchů, dokud zcela neoschnou. 
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
Vyvarujte se přímého nebo nepřímého kontaktu s potravinami a krmivy, přípravek nepoužívejte ani nenanášejte v blízkosti 
potravin, nápojů a krmiv. 
Neaplikujte přímo na zvířata. 
Přípravek ani jeho obal nelikvidujte vylitím nebo vyhozením do potrubí (kanalizace, dřezy, toalety atd.), okapů, vodních toků a 
kanalizace. 
Po použití si omyjte ruce a zasaženou pokožku. 
Prázdný obal již dále nepoužívejte. 
Příptavek vždy uchovávejte v původním obalu. 

Uchovávejte při teplotě mezi 5 °C a 35 °C. Chraňte před mrazem a neuchovávejte na přímém denním světle. 

Nemíchejte s jinými produkty. 
Neaplikujte přímo na rostliny. 

Objem: … ml nebo l 

 


