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Наименование: Мусцид 100 СГ 

 

Производител: KWIZDA-France SAS, 30 avenue de l’Amiral Lemonnier, 78160 Marly-le-Roi 

France. 

 

Лице, което пуска биоцида на пазара: “Пест Контрол Продукти“ ЕООД, 1517 София, ул. 

“Бесарабия” № 52, телефон: (02) 945 14 95, www.bugaway.info 

 

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 2455-3/15.03.2019 г. 

 

Активно вещество: ацетамиприд – 10 г/ 100 г; мускалур – 0.05 г/ 100 г. 

 

Препоръки за безопасност:  

P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

P261 Избягвайте вдишване на прах. 

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 

P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националното законодателство за 

управление на отпадъците. 

 

Главна група 3 Контрол на вредители. 

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

 

Област на приложение: Инсектицид с остатъчно действие за контрол на мухи в 

промишлени, жилищни и обществени сгради, както и във ферми и развъдници за говеда, 

свине, птици, овце, зайци, коне и др. Лесен за прилагане и без мирис. Характеризира се с 

троен привличащ ефект, благодарение на комбинацията от два различни естествени 

хранителни атрактанта и полов феромон. Има дълго остатъчно действие. Съдържа 

ацетамиприд, ново поколение активна съставка, която действа при поглъщане и при контакт. 

Мухите спират да се хранят и умират бързо. 

 

Категория на потребителите: масова. 

 

Вид на биоцидния препарат: водоразтворими гранули. 

 

Начин на употреба: Приготвят се водни разтвори. Преди третиране да се изведат всички 

животни от помещението. Третират се само места, където животните не могат да оближат 

обработената повърхност. Период на употреба: април - октомври. Прилага се по два начина:  

Чрез намазване: Флаконът се долива с вода и се намазват 3 петна с размери 10 х 30 см 

върху осветени зони и чисти повърхности. 

Чрез опръскване: Съдържанието се разтваря в 250 мл вода. Може да се използва празен 

пулверизатор от препарат за почистване на прозорци или за пръскане на цветя. Обработват 

се местата, където често се наблюдават мухи (горната част на стените, рамки на врати и 

прозорци, греди, прегради и др.), като се опръсква 1/3 от повърхността на защитаваната 

площ. 

Един  флакон е достатъчен за 10 м2 защитавана площ. 
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Предпазни мерки: ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРЕДИ УПОТРЕБА. Не 

използвайте празните замърсени опаковки за други цели, изхвърлете в съответствие с 

официалните разпоредби. Не замърсявайте водата с продукта. Не замърсявайте хранителни 

продукти, посуда за хранене или повърхности, които влизат в контакт с храни. Не 

изпразвайте в канализацията. Не замърсявайте водните басейни или водните пътища с 

химикали или използвани опаковки. Измийте ръцете и изложената кожа преди хранене и 

след употреба. Съхранявайте в плътно затворени опаковки на хладно, добре проветриво и 

сухо място. Не докосвайте обработените повърхности до тяхното изсъхване. 

 

Остатъчна ефективност: Продуктът осигурява защита до 3 месеца след третиране.  

 

Инструкции за почистване: Не почиствайте третираните повърхности. Почистете само за 

да спрете биоцидния ефект с детергент и топла вода. 

 

Интервал между отделните третирания: Обработката може да се повтори през 1 до 3 

месеца, в зависимост от нивото на заразяване. Не прилагайте повече от 6 пъти в годината. 

 

Достъп на хора и животни до третираните зони: След третиране не е необходимо да се 

изчаква, преди да въведете животните обратно в сградата. 

 

Съдържание: 25 гр  

 

Партида №: виж маркировката. 

Дата на производство: виж маркировката. 

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


