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Наименование: Мусцид 83 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 №: 0695-4/28.11.2016 г. 

 

Активно вещество: ацетамиприд – 8.3 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. 

Продуктов тип 19 Репеленти и атрактанти. 

 

Област на приложение: Инсектицид с остатъчно действие за борба с мухи на закрито в 

промишлени, жилищни и обществени сгради, както и в животновъдството -  кравеферми, 

свинеферми, птицеферми, конеферми, овцеферми и др. 

 

Категория на потребителите: масова. 

 

Вид на биоцидния препарат: водоразтворими гранули. 

 

Начин на употреба: Препаратът е гранулат. От него се приготвят водни работни разтвори. 

Обработва се около прозорците или вратите на помещенията, стените, където мухите кацат 

или преминават. Във ферми, обработката може да се направи в присъствието на животните, 

но те не трябва да имат достъп до третираните повърхности (над тяхната височина). 

Повърхносите се обработват чрез намазване или опръскване:  

- Чрез намазване: Флаконът се долива до горе с вода и с получената смес се правят 

точкови намазвания през 20 см. Може да се използва подходяща малка четка. 

- Чрез опръскване: Съдържанието на флакона се смесва с 0.250 л вода и с получената 

смес се правят точкови опръсквания през 20 см. Може да се използва празен 

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

Разходна норма: Един флакон от 30 гр е достатъчен за 10 м² обработена площ.. 

 

Мерки за оказване на първа помощ: При контакт с кожата, да се измие обилно с вода и да 

се намаже с крем с Витамин Е или тоалетно мляко. При контакт с очите, да се изплакнат с 
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течаща вода в продължение поне на 15 минути. При вдишване, да се изнесе пострадалият на 

чист въздух. При поглъщане, да не се предизвиква повръщане! Устата да се изплакне с вода, 

без да се поглъща! 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. 

 

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение: Да се пази от достъп на деца. Да 

се съхранява далече от храни, напитки и фуражи. Да не се яде, пие и пуши по време на 

употреба. Препаратът не е запалим, но при нагряване може да отдели опасни газове. В 

случай на пожар, да се гаси с пяна, СО2, сух прах или халон. 

 

Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и 

между приложението и достъпа на хора: При идеални условия препаратът има остатъчен 

ефект най-малко 30 дни. В зависимост от температурата, влажността и вида на 

повърхностите, обработките се повтарят през интервали от 1 месец или по-рядко. 

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

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. 

 

Данни за специфични опасности за околната среда: Да не се замърсяват езера, водни 

пътища и канализация с продукта или празните опаковки. 

 

Условия за съхранение: Съхранявайте при стайна температура, на сухо, хладно и 

проветриво място. 

 

Съдържание: 30 гр  

 

Партида №: виж маркировката. 

Дата на производство: виж маркировката. 

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


