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Наименование: Цитрол Форте ВП 

 

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 на МЗ за пускане на пазара №: 0313-3/28.11.2016 г. 

 

Активно вещество: ципермерин - 40 г/ 100 г. 

 

   
 

ОПАСНО 

 

Предупреждения за опасност: 

Н302 Вреден при поглъщане. 

Н318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

Н332 Вреден при вдишване. 

Н334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането 

при вдишване. 

Н373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се 

експозиция. 

Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

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. 

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

P264 Да се измие старателно след употреба. 

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

Р271 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. 
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P284 Носете средства за защита на дихателните пътища. 

P301+P310+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. 

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. 

P342+P311 При симптоми на затруднено дишане: обадете се в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

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

 

Съдържа: циперметрин. 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 остатъчно действие за контрол на хлебарки, бълхи, 

мравки, люспеници, стоножки, ухолазки, скорпиони, мухи, комари, оси. За употреба вътре и 

около жилищни, обществени, производствени сгради, включително и болници (без 

отделенията с лежащо болни), ресторанти, кухни, хотели и заведения за бързо хранене (без 

секторите, където се приготвя храна), военни поделения, магазини, складове, кланици, 

сметища, кофи за смет, около торища и др. За употреба върху мека тапицерия и твърди 

хоризонтални и вертикални повърхности, където насекомите могат да почиват (без тези, 

върху които се приготвя храна). 

 

Категория на потребителите: професионална.  

 

Вид на биоцидния препарат: водно-омокрящ се прах във водоразтворими пликчета по 10 г. 

 

Начин на употреба: 

- Преди употреба измийте добре пръскачката, за да отстраните евентуални остатъци от 

масло и препарати на маслена основа. 

- Използвайте подходяща пръскачка, с филтър не по-малък от 50 

- Налейте вода в пръскачката и добавете Цитрол Форте ВП по норма (едно пликче съдържа 

10 г препарат) 

- Изчакайте 2-3 минути за да се разтвори продуктът, затворете плътно пръскачката, 

разклатете за да разбъркате разтвора и напомпайте според инструкциите на 

производителя за работа с уреда. Разклатете отново, ако сте прекратили да пръскате за 

повече от 15-30 минути. 

- Пригответе разтвор само колкото ви е необходим. Не оставяйте готов разтвор да преседи 

за другия ден. 

- Не пръскайте с препарат на водна основа около електрически уреди, плафони на лампи и 

електрически ключове. 

- Преди работа, да се покрият или изнесат аквариуми. 

 

Хлебарки, люспеници, мравки: Третирайте местата, които насекомите обитават, напр.  

зад первази, по дюшемето, в килери, мазета, около водопроводни тръби, рамките на 

врати и прозорци, около и зад хладилници, шкафове, кухненски мивки, печки, 

долната страна на чекмеджета и етажерки и в процепите по съоръжения и предмети, 

закрепени плътно за стените. 

Бълхи: Преди третирането, почистете добре с прахосмукачка цялата площ, извадете  

торбичката от прохосмукачката и я запечатайте в полиетиленов плик преди да я 

изхвърлите. Напръскайте килимите и меката мебел, включително и долтата част на 

тапицираните възглавници, както и местата, където лежат домашните любимци. 
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Ухолазки, стоножки, скорпиони: Опръскайте рамките на врати и прозорци, влажните места  

вътре и около къщата, складовите помещения. 

Мухи, комари: Третирайте стените и таваните, както и местата, където насекомите кацат да  

почиват. Не третирайте храна на открито, както и местата, където се приготвя храна. 

Оси: Опръскайте входа на гнездото и повърхностите, които осите облитат. 

 

Разреждане:  

Целеви насекоми Продукт Вода Конц. на а.в. Забележки 

Пълзящи насекоми 

- нормална 

обработка 

- силно 

нападение 

 

1 пликче (10 г) 

 

2 пликчета (20 г) 

 

 

5 л 

 

5 л 

 

0,08 % 

 

0,16 % 

 

 

Поддържащо или 

“точково” третиране 

Атакуващо или “измитащо” 

третиране 

Летящи насекоми 1 пликче (10 г) 5 л 0,08 %  

Пет литра готов разтвор покриват 100 кв.м. обработвана повърхност. 

Да се прилага под формата на груб спрей с ниско налягане (2 атм.). 

 

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 продължениепоне на 10 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! 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 наработа. След 

приключване на работа и преди почивка ръцете да се измият основно със сапун и вода. В 

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 разсипване 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:  
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При идеални условия препаратът има остатъчен ефект 4 месеца. В зависимост от вида на 

насекомите, температурата, влажността и вида на повърхностите, обработките се повтарят 

през интервали от 1 до 4 месеца. 

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

10-30 минути преди да се разреши достъпа на хора и животни. 

 

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: 15 пликчета по 10 г 

 

Партида №: виж маркировката. 

Дата на производство: виж маркировката. 

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

 

 


