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Наименование: Атрацид 26 КС 

 

Производител: ICB Pharma, 43-602 Jaworzno, ul.Moździerzowców 6a, Poland,tel. +48 32 

6600006 

 

Лице, което пуска биоцида на пазара: “Пест Контрол Продукти“ ООД, ул. Проф. Беньо 

Цонев № 2, 1517 София, телефон: (02) 945 14 95, е-мейл: office@pcp-bg.com, сайт: pcp-

bg.com 

 

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 1467-1/25.04.2013г. 

 

Активно вещество: фипронил - 2.6 г/ 100 г. 

 

Xn     N 

    
      Вреден   Опасен за околната среда 

 

R-фрази 

R48/22 Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция 

при поглъщане.  

R50/53 силно токсичен за водни организми, може да причини  дълготрайни неблагоприятни 

ефекти във водната среда. 

R57 Токсичен за пчелите. 

 

S-фрази  

S2 Да се пази далече от достъп на деца. 

S7 Съдът да се държи плътно затворен. 

S14 Да се съхранява далече от ароматни материали (парфюми, прахове за пране и др.).  

S23 Да не се вдишва аерозола. 

S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.  

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката 

или етикетът. 

S51 Да се използва само на проветриви места. 

S60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък. 

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ 

информационния лист за безопасност. 

 

Група 3 “Биоциди за борба с вредителите“. 

Подгрупа 18 “Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги”. 

 

Област на приложение: Инсектицид за контрол на хлебарки и складови неприятели в 

жилищни помещения, офиси, здравни и лечебни заведения, търговски обекти, магазини, 
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кухни, индустриални обекти, хранително-вкусовата промишленост, силози, в складове за 

съхранение на готови/пакетирани хранителни продукти, транспортни контейнери, товарни 

вагони, ветеринарни обекти, обекти на хранително-вкусовата промишленост. 

 

Категория на потребителите: професионална.  

 

Вид на биоцидния препарат: концентрат от микрокапсули с твърдо ядро, съдържа 

атрактант. 

 

Начин на употреба: 

Приготвят се водни разтвори. За употреба на закрито. Съдържа атрактант, който привлича 

насекомите към третираните участъци и не изисква цялостно напръскване както при 

класическите течни формулации. Прилага се точково или на ивици, като съотношението 

третирана/нетретирана повърхност да бъде 1:2, тоест 33 m2 третирана повърхност се равнява 

на 100 m2 от площта на помещението. Може да се нанася и чрез намазване с четка. Третира 

се в близост до убежищата или местата, където инсектите се събират, като ъгли, места на 

преминаване, в цепнатини и пукнатини. 

Преди обработка, да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки с животни. Да 

се изключи въздушния филтър на аквариума. Да не се прилага върху открити хранителни 

или зърнени продукти, в складове за съхранение на зърно или върху повърхности, влизащи в 

контакт с храни. Да не се прилага на места, където могат да бъдат замърсени вода и храни за 

хора и животни. Биоцидът има остатъчно действие и децата и животните трябва да избягват 

контакт с третираните повърхности. Да не се прилага върху незащитено електрическо 

оборудване, напр. контакти. Да не се прилага върху повърхности, където температурата 

превишава 40oC. 

Разходна норма: Непорьозни повърхности: 10 мл от концентрата в 1.5 литра вода за 100 m2 

от площта на помещението (концентрация на а.в. 0.017 %). Порьозни пъвърхности: 20 мл от 

концентрата в 1.5 литра вода за 100 m2 от площта на помещението (концентрация на а.в. 

0.035 %) .  

Ефектът се установява в рамките на 48 ч от приложението, изчакайте резултата. 

 

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

клепачи в продължение поне за 15 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. Поставете го в странично положение. Ако дишането е 

затруднено, дайте кислород, ако дишането е спряло, приложете изкуствено дишане. Веднага 

да се потърси медицинска помощ. 

При поглъщане: ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ! Изплакнете устата и след това 

дайте обилно количество вода за пиене. Никога не предизвиквайте повръщане и не давайте 

нищо през устата на лице, което е в базсъзнание или има гърчове. Незабавно да се потърси 

медицинска помощ. При възможност да се покаже етикета или опаковката. 

Указания за лекаря: Направете стомашна промивка като внимавате да не се аспирира 

обратно стомашното съдържимо. Няма специфичен антидот. Третирайте според симптомите. 

Прилагайте поддържаща терапия. 

 

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение: 

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

Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. След 

приключване на работа и преди почивка ръцете да се измият основно със сапун и вода. В 
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края на работния ден да се вземе душ. Да се транспортира в закрити траспортни 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. Излишекът 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: Обработката може да се повтори след 28 дни. Да 

не се докосват обработените повърхности докато изсъхнат. Помещенията да се проветрят за 

1-2 часа, преди да се разреши достъпа на хора. 

 

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 сухо и проветриво помещение, в добре затворените 

оригинални опаковки, далече от храни, напитки и фуражи. 

 

Съдържание: 500 мл 
 

Партида №:  

Дата на производство:  
Дата на която изтича срокът на годност: 3 години от датата на производство. 

 


