
DOPORUČENÍ A MOŽNÁ RIZIKA VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ: 
SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečistěte aplikační zařízení 
v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m 
vzhledem k povrchové vodě.

Přípravek nevyžaduje klasifi kaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, 
půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů, necílových rostlin.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. 
Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití.

Biocidní – insekticidní postřikový přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu 

k dezinsekci prázdných skladů. 

Účinná látka:
cypermethrin cis/trans (40/60) 80 g/l  tj. (RS)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2 

dimethylcyklopropanekarboxylát (IUPAC)
Piperonyl butoxid 228 g/l tj. 2-(2-butoxyetoxy)etyl-(6-propylpiperonyl)-ether

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK
DOBA POUŽITELNOSTI PŘÍPRAVKU: 
Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.
Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděn na trh. Tento přípravek lze uvádět na trh a použít v rámci 
podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jeho chemické a fyzikální vlastnosti se shodují 
s podmínkami stanovenými v technické specifi kaci. Délku prodloužené doby použitelnosti stanoví držitel registrace a před 
uvedením na trh zajistí její vyznačení na obalech přípravku. 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU:
TALISMA EC obsahuje 80 g/l účinné látky cypermethrin, která patří chemicky do skupiny pyrethroidů. Zároveň obsahuje 
piperonyl butoxid (228 g/l), čím se dosahuje společného zesíleného účinku i na těžko ničitelné skladištní škůdce. TALISMA EC 
hubí škůdce jako dotykový a požerový jed.

NÁVOD NA POUŽITÍ – INDIKACE:

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK APLIKACE:
Postřik provádějte vždy ve směru větru (průvanu) od pracujících osob. Přípravek aplikujte v předepsané koncentraci rovnoměr-
ným plošným postřikem v prázdných skladech tak, aby nedocházelo ke stékání a hromadění postřiku. Aplikovat za mírného 
tlaku aby se předešlo tvorbě velmi jemných kapiček. Zvláště je potřebné pečlivě ošetřit místa, kde se mohou škůdci ukrývat 
(praskliny ve zdech, rohy místností, prostor pod lištami, kryty, v prostorách technologického vybavení skladů a tak podobně. 
Postřik nesmí zasáhnout naskladněné obilí a krmiva! Pozor na aplikaci v blízkosti elektrických zařízení a rozvodných skříní! 

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání 
doplňte vodou na stanovený objem. 

ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ:
Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače/rosiče), pří-
padně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu 
na jejich použití. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod!

PODMÍNKY SPRÁVNÉHO SKLADOVÁNÍ: 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 
5 - 35 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků, hořlavin a obalů od těchto látek. Chraňte před 
mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem.

ZPŮSOB LIKVIDACE OBALŮ, NEPOUŽITELNÝCH ZBYTKŮ, POSTŘIKOVÉ KAPALINY 
A OPLACHOVÝCH VOD: 
Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se po zředění 1:3 vystříkají na ošetřovanou plochu. Prázdné obaly od přípravku 
se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené 
dvojstupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. Stejným způsobem 
je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku, po nasáknutí do vhodného nehořlavého materiálu (např. písek, zemina). 
Oplachové vody z obalů se použijí pro přípravu postřikové kapaliny. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ČLOVĚKA A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT: 
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci přípravku:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 
s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.
Ochrana očí a obličeje: bezpečnostní ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166.
Ochrana těla: celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 
13034+A1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340.
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná.
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) podle ČSN EN ISO 20346 
nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).
Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. 
Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte ale-
spoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem). U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/
symboly, umístěnými zpravidla přímo na výrobku.

TALISMA EC není klasifi kována jako hořlavina. Pro hašení menšího požáru použijte hasební pěnu nebo hasební prášek, 
případně písek nebo zeminu. Pro hašení eventuálního většího požáru použijte vodní postřik nebo mlhu. Nikdy nepoužívejte 
proud vody přímo do nádob, protože proud vody může způsobit rozstříknutí přípravku a rozšíření požáru. Vodu používejte jen 
v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí 
a zejména aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla 
zasáhnout zemědělskou půdu. 

Důležité upozornění: 
Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, protože při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin, 
zejména oxidů dusíku, sloučenin chloru a oxidu uhelnatého.

PRVNÍ POMOC:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. nevolnost, přetrvávající dráždění, ale i mravenčení, brnění v obličeji 
nebo na rukou), vždy při zasažení očí nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto 
bezpečnostního listu.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu tělesný 
i duševní klid. Nenechte ho prochladnout. Přetrvávají-li dýchací obtíže, dráždění nebo jiné celkové příznaky, vyhledejte lékař-
skou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou 
vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Přetrvávají-li nežádoucí účinky, zajistěte odborné lékařské ošetření.
První pomoc při zasažení očí: Ihned vymývejte (promývejte) proudem (velkým množstvím) vlažné čisté vody při násilím 
široce rozevřených víčkách alespoň po dobu 15 min. a VŽDY vyhledejte lékařskou pomoc. U osob s kontaktními čočkami čočky 
nejprve odstraňte. Vhodné je postiženou osobu položit do polohy na zádech pod kohoutek s tekoucí vodou nebo použít čistou 
hadičku k usměrnění proudu vody a vyplachovat přes nos od vnitřního koutku k zevnímu.
První pomoc při náhodném požití: Nevyvolávejte zvracení! Vypláchněte ústa vodou. Nedávejte nic pít. Vyhledejte 
lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, 
se kterým postižený pracoval (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu) a o poskytnuté první 
pomoci. 

V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním 
střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Držitel rozhodnutí o registraci: 
AGRIPHAR S.A., Rue de Renory, 26/1, B-4102 Ougrée-Belgie
Výrobce: AGRIPHAR S.A., Rue de Renory, 26/1, B-4102 Ougrée-Belgie 
Dovozce do ČR: 
Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 - Braník
Evidenční číslo ohlášení: MZDR 42956/2011/SOZ
Balení a objem: COEX láhev 1 l 
Datum výroby: uvedeno na obalu | Číslo šarže: uvedeno na obalu
Datum exspirace: uvedeno na obalu

ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ

NEBEZPEČNÝ
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

POZOR:

Zdraví škodlivý při požití. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vyso-

ce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 

ve vodním prostředí.

- UCHOVÁVEJTE UZAMČENÉ A MIMO DOSAH DĚTÍ.

- UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV.

- NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUŘTE PŘI POUŽÍVÁNÍ.

- NEVDECHUJTE PÁRY A AEROSOLY.

- ZAMEZTE STYKU S KŮŽÍ.

- NEVYLÉVEJTE DO KANALIZACE, TENTO MATERIÁL A JEHO OBAL MUSÍ BÝT ZNE-

ŠKODNĚNY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. 

- POUŽÍVEJTE VHODNÝ OCHRANNÝ ODĚV, OCHRANNÉ RUKAVICE A OCHRANNÉ 

BRÝLE NEBO OBLIČEJOVÝ ŠTÍT.

- POUŽÍVEJTE POUZE V DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTORÁCH.

- POUŽIJTE VHODNÝ OBAL K ZAMEZENÍ KONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

- ZABRAŇTE UVOLNĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. VIZ SPECIÁLNÍ POKYNY NEBO 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY.

Oblast použití Škodlivý organismus
Účel použití

Aplikační dávka Poznámky

Dezinsekce prázdných 
skladů

Pilous černý
Pilous rýžový
Potemník skladištní
Lesák skladištní
Rus domácí

1 – 2 % koncentrace 
přípravku 

a  50- 100 ml vody/m2

Aplikujte tak, aby nedošlo 
ke stékání postřikové jíchy.
Vyšší koncentrace použijte 

v případě aplikace na porézní 
povrch (dřevo a pod.)

Dezinsekce prázdných 
skladů

Potemník hnědý

Rus domácí
(při silném zamoření)

2-3 % 
koncentrace přípravku
a 50 - 100 ml vody/m2

Aplikujte tak, aby nedošlo 
ke stékání postřikové jíchy.
Vyšší koncentrace použijte 

v případě aplikace na porézní 
povrch (dřevo a pod.)

TALISMA EC® je registrovaná ochranná 
známka Agriphar S.A., Belgie

1litr


