
Етикет: Бандит 10 ЕВ (25 мл) 

 1 

 
 

 

Наименование: Бандит 10 ЕВ 

 

Производител: TransChem Professional B.V., Prof. J. M. Bavincklaan 7, 1283 Amstelveen, The 

Netherlands, Tel.: (+31) 20 30 13600;  

TransChem s.r.o., Pod Strasnickou vicini 12, 100 00 Praha 10, Czech Republic, Tel.: (+420) 2 

74770063 

 

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

“Бесарабия” № 52, телефон: (02) 945 14 95, www.bugaway.info, е-мейл: office@pcp-bg.com 

 

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 0312-3/27.03.2013 г. 

 

Активно вещество: ципермерин – 10 г/ 100 г. 

 

  
        

ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждения за опасност:  

H315 Предизвиква дразнене на кожата.  

H317 Може да причини алергична кожна реакция.  

H400 Силно токсичен за водни организми.  

H410 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:  

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. 

P103 Преди употреба прочетете етикета.  

P233 Да се съхранява в плътно затворен контейнер.  

P264 Да се измие цялото тяло старателно след употреба с вода и сапун.  

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.  

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска 

за лице.  

P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или 

на лекар при неразположение.  

P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода.  

P333 + P313 При поява на дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински съвет/помощ. 

P405 Да се съхранява под ключ.  

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

управление на отпадъците. 

 

Съдържа (±) цис/транс-циперметрин (40/60). 
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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 бълхи, кърлежи, 

хлебарки, комари, мухи. За употреба вътре и около жилищни, обществени, производствени и 

промишлени сгради, включително и болници (без отделенията с лежащо болни), ресторанти, 

кухни, хотели и заведения за бързо хранене, военни поделения, магазини, складове, кланици, 

сметища, кофи за смет, около торища и др. За употреба върху хоризонтални и вертикални 

повърхности, където насекомите могат да почиват (без тези, върху които се приготвя храна). 

За площно третиране срещу бълхи и кърлежи. 

 

Категория на потребителите: масова.  

Вид на биоцидния препарат: течен; микроемулсионен концентрат. 

 

Начин на употреба: Препаратът се разрежда във вода. Може да използвате празен флакон с 

пулверизатор от препарат за прозорци, градинска или лозарска пръскачка.  

За остатъчно действие срещу пълзящи насекоми (бълхи, кърлежи, хлебарки) се третират 

местата, които насекомите обитават, където се крият или където преминават (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). 

За остатъчно действие срещу летящи насекоми (комари, мухи) се третират местата, където 

насекомите кацат да почиват или да се хранят (тавани, черчевета, рамки на врати, остри 

висящи предмети, лампи и местата около тях, корнизи, кофи за смет, бунища и др.). 

Опръскване срещу 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 долната част на 

тапицираните възглавници, както и местата, където лежат домашните любимци. Разходна 

норма 4 мл в 1 л вода за 20 м². 

Площно третиране срещу кърлежи и бълхи: Обработват се тревни площи, паркове, алеи, 

градски градини, пасища, ниска растителност и др. в местата с установена инвазия на 

кърлежи и бълхи. Преди обработките площите задължително да се окосят. Разходна норма 4 

мл в 2 л вода за 100 м². Обработката се повтаря след 7 дена. Втората обработка се 

препоръчва, за да се унищожат и ларвите, които ще се излюпят от евентуално наличните 

яйца по време на първата обработка, тъй като пиретроидните биоциди имат кратък остатъчен 

ефект в природата (24 часа). 

Опръскване срещу хлебарки, кърлежи, комари, мухи: 8 мл в 1 л вода за 20 м² 

Един флакон е достатъчен за приготвяне на следните количества работен разтвор: за 

бълхи 6.25 л, за кърлежи 12.5 л, за хлебарки 3 л  и обработка съответно на 125 м², 625 м² и 60 

м², площ.  

 

Мерки за оказване на първа помощ: При контакт с кожата: съблечете замърсеното 

облекло. Измийте кожата обилно с вода. Изперете облеклото. При контакт с очите: да се 

изплакнат веднага обилно с вода за 15 минути и да се потърси лекар. При вдишване на спрея: 

изведете пострадалия на чист въздух. Завийте го и не му давайте да се движи. Като 

предпазна мярка потърсете лекарска помощ. При поглъщане: веднага откарайте пострадалия 

на лекар, като му покажете настоящия етикет. Не предизвиквайте повръщане. Указания за 

лекаря: При поглъщане, медицински въглен или друг абсорбент може да бъде ефективен. 

Стомашна промивка може да бъде ефективна, ако се извърши до 4 часа след поглъщането. 

При промивката, внимавайте пострадалият да не вдишва стомашното съдържимо. Няма 

специфичен антидот. Третирайте според симптомите. 
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Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение: Да не се прилага в 

концентриран вид: следвайте инструкциите на производителя. Да не се замърсяват храни и 

напитки. Да се избягва контакт с очите. Да се транспортира в закрити транспортни средства, 

отделно от храни, напитки и фуражи. Да се съхранява при стайна темпуратура, далеч от 

достъпа на деца и домашни любимци. 

 

Интервали от време: обработките може да се повтарят през 1–4 месеца. Достъп на хора се 

разрешава след проветряване за поне 2 часа. При площно третиране, достъпът на деца и 

животни се забранява за 24 часа.  

 

Указания за безопасно обезвреждане: Използвайте цялото съдържание. Отпадъците да се 

събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се предават на лица, 

притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО.  

 

Данни за специфични опасности за околната среда: Препаратът е силно токсичен за риби 

и други водни организми. Да не се замърсяват езера, водни пътища и канализация с продукта 

или празните опаковки. 

 

Условия за съхранение: Под ключ, в сухо и проветриво помещение, в добре затворените 

оригинални опаковки, далече от храни, напитки и фуражи. 

 

Съдържание: 25 мл 

 

Партида №: виж маркировката. 

Дата на производство: виж маркировката. 

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


