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AQUA K-OTHRINE 
 
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: PL/2017/ 0263/MR, z dnia 18.08.2017 r.  

PRODUCENT: 

BAYER S A S 
16, Rue Jean-Marie Leclair 
CS 90106 
69266 Lyon Cedex 09 
Francja 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 

Bayer Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 158 
02-326 Warszawa 
tel. +48 22 5723500        

 

                     NIEBEZPIECZEŃSTWO 

PRODUKT DLA SPECJALISTYCZNYCH EKIP WYKONUJĄCYCH ZABIEGI DEZYNSEKCJI. 

SUBSTANCJE CZYNNE: DELTAMETRYNA – 2,03 g/100 g  
karboksylan (S)-α-cjano-3-fenoksy-benzylo (lR,3R)-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-
dimetylocyklo-propanu – związek z grupy syntetycznych pyretroidów o działaniu 
kontaktowym i pokarmowym. 

ZAWIERA Solwent nafta (ropa naftowa) – 25 g/100 g mieszanina węglowodorów ciężkich 
aromatycznych. 
BIT – 0,02 g/100 g - 1,2 benzizotiazol -3(2H)-on 

POSTAĆ PRODUKTU Koncentrat w formie emulsji do sporządzania roztworów wodnych 

ZAKRES STOSOWANIA  Produkt do zwalczania komarów (Culicidae) wewnątrz pomieszczeń. 
 

ZWROTY OKREŚLAJĄCE ZAGROŻENIE 

H302 
H304 
H317 
H410 
 

Działa szkodliwie po połknięciu. 
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. 

KATEGORIE UŻYTKOWNIKÓW: 
profesjonalny, posiadający uprawnienia do przeprowadzania zabiegu zamgławiania. 
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P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 

P301+P310  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 

ZATRUĆ/lekarzem. 

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P321 Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie). 
P330 Wypłukać usta. 
P331 Nie wywoływać wymiotów. 
P333+P313  W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się 

pod opiekę lekarza. 
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
P391 Zebrać wyciek. 
P405 Przechowywać pod zamknięciem. 
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych 

zgodnie z krajowymi przepisami. 
 

UWAGI 
 
EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
 
SPOSOBY STOSOWANIA 
PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. 
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY PRODUKTU. 

Zwalczane organizmy szkodliwe: 
Dorosłe osobniki komarów: 

• Culex spp. 
• Aedes spp. 

Dozowanie i instrukcje dotyczące sposobu stosowania: 
Stosowanie w postaci roztworu poprzez zamgławianie: 

• Roztwór (w rozcieńczeniu 1:99 lub 1:199) naniesiony przez zamgławianie na powierzchnię 1000 m3 (dawka 2,5 ml 
produktu na 1000 m3). 

 
Sposób stosowania: 
Stosować produkt w postaci rozcieńczonej poprzez zamgławianie (krople o średnicy 15-25 pm) na powierzchnie wewnątrz 
pomieszczeń. 
Jednokrotna aplikacja produktu na pomieszczenie pozwala na zniszczenie populacji owadów. 
 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 

• Nie przechowywać sporządzonego roztworu roboczego. Przed każdą aplikacją należy zawsze przygotować świeży 
roztwór. 

• Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją. 
• Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do 

spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością. 
• Należy prowadzić regularne inspekcje miejsc, w których stosowany był produkt. 
• Nie stosować produktu w miejscach, gdzie może być on narażonych na działanie wysokich temperatur, źródeł 

zapłonu oraz na gorących powierzchniach. 
• Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z tworzywami sztucznymi. 
• Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/ mieszania z innymi produktami, w tym produktami 

biobójczymi. 
• Przed zastosowaniem produktu, należy rozważyć zastosowanie niemechanicznych metod kontroli (np. pułapek). 
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• W czasie przygotowywania roztworu roboczego i aplikacji produktu nosić odpowiednią odzież ochronną i 
rękawice ochronne. 

• Podczas zamgławiania stosować dodatkowo odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (typ Al - dla gazów 
organicznych zgodnie z normą EN 14387). 

• Przed zastosowaniem produktu, wyprowadzić zwierzęta z pomieszczenia. 
• Nie aplikować bezpośrednio na zwierzęta i na powierzchnie, z którymi zwierzęta mają kontakt. 
• Pomieszczenia użytkować po 4 godzinach od zastosowania produktu. 
• Narzędzia wykorzystane do zamgławiania należy czyścić przy użyciu wody. Czyszczenie należy przeprowadzić na 

wydzielonym terenie (np. na stanowisku do czyszczenia i płukania opryskiwaczy typu BIOBED). Podczas 
czyszczenia nosić odpowiednie rękawice ochronne. 

• Prowadzący zabieg jest zobowiązany do poinformowania osób postronnych o przeprowadzanym zamgławianiu. 
• W pomieszczeniach gdzie przeprowadzane jest zamgławianie nie mogą przebywać żadne osoby postronne. 
• Po zabiegu zamgławiania należy przewietrzyć pomieszczenie. 
• Przy wyborze rodzaju produktów należy wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności owadów. Jeżeli na danym 

terenie stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności to należy zastosować produkt zawierający substancję 
czynną z innej grupy chemicznej. 

• Nie należy długoterminowo stosować produktu na danym terenie. Jeśli pomimo stosowania produktu, aktywność 
owadów nadal się utrzymuje, należy powiadomić posiadacza pozwolenia. 

• Nie stosować w miejscach poddawanych częstemu czyszczeniu na mokro (np. kuchniach, łazienkach). Zamknąć 
okna i drzwi przed aplikacją. 

 
PIERWSZA POMOC 
 
Porady ogólne: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i usunąć w bezpieczny sposób. 
Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i pozwolić mu odpocząć. Natychmiast wezwać lekarza 
lub powiadomić ośrodek toksykologiczny. 
Kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i usunąć w bezpieczny sposób. Skórę przemywać dużą 
ilością wody z mydłem przez co najmniej 15 min. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. 
Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu. Uzyskać pomoc 
medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. 
Połknięcie: Wypłukać usta i podawać wodę do picia małymi łykami. NIE prowokować wymiotów. Ryzyko przedostania 
się produktu do płuc w czasie wymiotów po połknięciu. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek 
toksykologiczny. 
 
SKUTKI UBOCZNE 
 
Miejscowe: parestezje skóry i oczu, które mogą być ostre, zazwyczaj ustępują w ciągu 24 godzin, podrażnienie skóry, 
oczu i błony śluzowej, kaszel, kichanie. 
Układowe: dolegliwości w klatce piersiowej, tachykardia, hipotonia, mdłości, ból brzucha, biegunka, wymioty, zawroty 
głowy, niewyraźne widzenie, ból głowy, senność, śpiączka, konwulsje, drżenie, osłabienie, hiperreakcja dróg 
oddechowych, obrzęk płucny, palpitacje, fascykulacje mięśniowe, apatia. 

 
ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie. 
 
MAGAZYNOWANIE 
 
Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i 
dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. 
Przechowywać z dala od światła, wysokich temperatur. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z 
żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 
 
UWAGA 
PODCZAS SKŁADOWANIA PRODUKT MOŻE SIĘ ROZWARSTWIAĆ. 
PRZED UŻYCIEM KONCENTRATU NALEŻY KILKAKROTNIE WSTRZĄSNĄĆ POJEMNIKIEM. 
 
INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA 
 
Opakowania po produkcie, oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku, usuwać 
w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. 
Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produkcie nie należy używać do innych 
celów. 
Wodę stosowaną do mycia sprzętu należy wykorzystać do przygotowania roztworu roboczego lub traktować jako odpad 
niebezpieczny. 
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UWAGA 
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE 
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. 

DATA PRODUKCJI – na opakowaniu 
OKRES WAŻNOŚCI - do 4 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej 
NUMER SERII – na opakowaniu 
POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA – 1 l 
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