
АКВАЦИП / AQUACYP 
микроемулсионен концентрат  

Категория на потребители: масова и професионална 
 
   

Наименование на активното вещество:  
Циперметрин – 10.0 g/100g. 
Група  3 “ Биоциди за борба с вредителите “ 
Подгрупа  18 “Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други 
членестоноги”. 
Вид на биоцидния препарат: течност. 
Рискови фрази (R-фрази):  
R41 Риск от тежко увреждане на очите. 
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини 
дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. 

  
Съвети за безопасност (S-фрази): 
S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.          
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. 
S23 Да не се вдишват парите. 
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата. 
S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да 
се потърси медицинска помощ. 
S29 Да не се изпуска в канализацията. 
S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и 
предпазни средства за очите/лицето. 
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се 
покаже опаковката или етикетът. 
S51 Да се използва само на проветриви места. 
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Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 1143-1/19.08.2011 г.  
Лице, което произвежда и пуска на пазара : 
COLKIM S.r.l. – Via Piemonte 50, Ozzano Emilia (BO) Italy 
Tel.: (051) 798.006 RA 
Fax ( 051) 797.555 
e-mail: colkim@colkim.it 

Дистрибутор:  
„Инсекта Благоевград” ООД 
Тел.: +359 893694200 
e-mail: office@otrovite.com
web: www.otrovite.com 

 
Опаковка: 1 л или 5 л 
Срок на годност: 2 години 

Номер на партида: ............................................ 
Дата на производство: ..................................... 

 
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОПАКОВКАТА ПОВТОРНО 
Прочети внимателно листовката преди употреба ! 

 
Мерки за първа помощ: Лечението е симптоматично.  
Общи мерки: В случай на съмнение или развитие на симптоми на  интоксикация, да се потърси  медицинска помощ, да се покаже етикета 
или информационния лист за безопасност. Първа помощ да се окаже от компететно медицинско лице, с цел предотвратяване на усложнения 
и на риска за пострадалия.  
При контакт с очите: изплакнете очите незабавно обилно с течаща вода в продължение на не по-малко от 15 минути, без да натискате, при 
широко отворени клепачи (да се отстранят контактните лещи). В случай на дразнене и/или болка да се  потърси медицинска помощ. 
При контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи, вкл. и обувките. Измийте незабавно замърсения кожен участък със сапун и вода. В 
случай на продължаващо дразнене  и/или болка да се  потърси медицинска помощ. 
При поглъщане: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикетът. Не предприемайте лечение без 
препоръка от лекар и само ако пострадалият е в съзнание. 
При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух. Затоплете го и го оставете на спокойствие. В случай на продължаваща 
симптоматика, да се потърси медицинска помощ.  
При употреба: Да се избягва директен контакт с продукта. Да се защитят кожата и очите. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. Да 
се съблюдават  правилата за безопасно приложение на препарата. Да се прочете етикета преди употреба. Да не се вдишват парите. Да се 
използва в проветриво помещение. След приключване на работа,  ръцете да се измият основно със сапун и вода.   
Транспорт: Транспортът да се реализира при спазване на изискванията за пренос на товари  за различните видове транспорт.  
Съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре вентилирано помещение, при температури 0-40оС, далече от 
храни, напитки, фуражи, домашни любимци и деца. Да се държат далече от директна слънчева светлина, източници на топлина и запалване. 
Противопожарни средства: За гасене да се използват: СО2, сухи химикали, пяна, воден спрей. Да не се използва водна струя под налягане. 
Пожарникарите да носат дихателен апарат и защитно облекло.  
Обезвреждане: Използвайте цялото съдържание на опаковката. Не я изхвърляйте на местата за битови отпадъци. Отпадъците от биоцидния 
препарат като остатъчни количества и опаковки да се събират временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което 
да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86/2003 г).  
Характеристика: АКВАЦИП е концентриран перитроиден инсектицид в микро-емулсия. Благодарение на използването на водни вместо 
органични разтворители продукта е без мирис. Следователно може да се използва уверено и в по - чувствителни зони. Подходящ е както за 
външна, така и за вътрешна употреба в хранителни обекти, складове, хотели, училища, сметища, къщи, болници, магазини и 
други. АКВАЦИП е ефективен срещу широк кръг пълзящи и летящи насекоми като хлебарки, мухи, комари, кърлежи и други. Перитроида 
циперметрин действа чрез контакт и поглъщане. Той действа директно на централната и периферна нервна система, причинявайки хипер 
възбудимост, треперене и конвулсии. В следствие на прекомерната нервна активност се блокират нервните импулси, настъпва парализа и 
насекомото умира. Ципеметрина има дълго остатъчно дейдствие, което е почти три пъти по дълго от веществата на основата на перметрин. 
Остатъчното действие зависи от някои важни фактори: типа повърхност, степента и вида заселеност, температура, влажност, честота на 
почистване, дозировка. 
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Начин на употреба: Препаратът се прилага под формата на водни разтвори в концентрации 0.75 – 1.5 % (75 – 150 мл / 10 литра вода).  
Обработката се извършва чрез пръскане. Използват се гръбни или ръчни пръскачки, с ниско налягане: 1-3 бара. Прилага се за обработка на  
закрито и открито.  
Приготвяне на работния разтвор: При приготвяне на работния разтвор първо се налива необходимото количество вода, добавя се 
препарата, затваря се пръскачката/съдът (в който се приготвя) и се разтърсва енергично. Пръскачката се разклаща преди всяко следващо 
пръскане. Пръскат се със силна, с малка продължителност и ниско налягане струя повърхностите, цепнатините и пукнатините, където 
живеят или се крият насекомите. С по-силна струя третирайте абсорбиращите повърхности. 
Разходна норма: 1 л / 10 m2 . 
Концентрация на активното вeщество в работните разтвори :  
0.75 % воден разтвор: Циперметрин – 0.075g/100g , 
1.50 % воден разтвор: Циперметрин – 0.150 g/100g , 
По време на обработка помещенията да бъдат освободени от хора, животни, домашни любимци. Да бъдат изнесени или покрити храни, 
напитки и съоръжения. Аквариумите да се покрият или изнесат. Да се затвори въздухният филтър на акавариумите докато се пръска. След 
обработка помещенията да се затворят за 15-20 минути, след което да бъдат проветрени в продължение на 6-8 часа. При пръскане 
препаратът не прави петна върху боядисани повърхности/стени. Да се избягва контакта с бяло прясно боядисани стени.  
Интервал между обработките: Третирането може да се повтори при необходимост. Зависи от заселеността с инсекти. 
Достъп на хора и животни до третираните зони: след проветряване в продължение на 6-8  часа.  
Приготвеният разтвор трябва да се използва в рамките на деня. 
 
 

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ В ОКОЛНАТА СРЕДА 
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