
Етикет: Knockout за комари 

 
 

Knockout for Mosquitoes / Knockout за комари 

 

Разрешение за предоставяне на пазара: № 3086-1/25.02.2021 г. 

 

Лице, което предоставя на пазара: Yanco Insecticide Solutions Ireland Limited, 13 Classon 

House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin, D14 W9Y3, Ireland; Tel: 44 (0) 151 494 4488 

 

Производител: Yanco Ltd., 1 Estuary Banks, Estuary Commerce Park, Liverpool. L24 8RQ, UK. 

 

Дистрибутор: Пест Контрол Продукти ЕООД, 1517 София, ул. Бесарабия 52, тел.: 

02/9451495, www.bugaway.info 

      

Активни вещества: Трансфлутрин, CAS No 118712-89-3  – 0.44 g / 100 g (4.4 g/kg или 2 mg за 

листче импрегнирано с инсектицид), eкстракт от Chrysanthemum cinerariaefolium от 

разтворени и напълно развити цветове от Tanacetum cinerariifolium, извлечен със 

свръхкритичен въглероден диоксид, CAS No 89997-63-7  – 0.285 g/100 g 

 

Категория на потребителите: масова.  

 

Вид на биоцида: книжка с 12 листчета, импрегнирана с инсектицид хартия. 

 

Главна група 3 Контрол на вредители. 

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

 

Област на приложение: Биоцидът за контрол на комари на закрито. 

 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждения за опасност: 

Н400 Силно токсичен за водните организми. 

Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

EUH208: Съдържа Екстракт от Chrysanthemum cinerariaefolium от разтворени и напълно 

развити цветове от Tanacetum cinerariifolium, извлечен със свръхкритичен въглероден диоксид 

(редефиниран от пиретрини и пиретроиди и екстракт от Chrysanthemum cinerariaefolium), 

линалилацетат, линалоол. Може да причини алергична реакция. 

EUH401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте 

инструкциите за употреба. 

 

Препоръки за безопасност: 

P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

P261 Избягвайте вдишване на изпарения. 

P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. 

Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. 



Етикет: Knockout за комари 

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода. 

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение 

на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. 

Продължете с изплакването. 

P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ. 

P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. 

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. 

Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.  

 

Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба. Отделя дим при запалване. Преди употреба 

на продукта да се прочетат и разберат всички инструкции и предпазни мерки. Продуктът да се 

използва безопасно, само по предназначение и в съответствие с инструкциите. Само за 

употреба на закрито. Преди обработка помещенията да се освободят от хора, домашни 

животни , храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариуми , терариуми и клетки 

за животни. 

• Затварят се всички прозорци и врати. 

• Откъсва се един лист от книжката, сгъва се наполовина и поставя върху плоска стъклена или 

метална плоча в центъра на помещението. 

• Ъгълът на хартиения лист се запалва и незабавно пламъка се издухва, така че да започне да 

се отделя дим. 

• Помещението се напуска и остава затворено за 15 минути. Преди повторно влизане 

помещението се проветрява добре. 

Доза на приложение: един лист (8 х 6,25 cm) за 20-25 m3 (прибл. 10 m2 площ за стая със 

стандартна височина).  

Предпазни мерки: Да не се превишава дозата от 2 листа на стая в един и същ ден. След 

употреба ръцете да се измият основно с вода и сапун. Да не се използва директно върху или в 

близост до храни, фуражи или напитки , или върху или в близост до повърхности или прибори, 

които могат да бъдат в пряк контакт с храни, фуражи, напитки , включително тези за животни. 

Да се покрие храната, оборудването за приготвяне на храна и хранителните прибори по време 

на употреба. 

 

Оползотворяване на отпадъците: Изхвърляйте пепелта, съдържанието и частично празни 

опаковки при нормалното събиране на битовите отпадъци. Празните опаковки могат да се 

рециклират там, където съществуват съоръжения. 

 

Произведен на: / Парт. №  / Най-добър до:  

 

Опаковки: 3 хартиени книжки х 12 листчета, импрегнирани с инсектицид. 


