
 

 

ROTRYN 50 
ROTRYN 50 je emulgovateľný koncentrovaný insekticíd na báze cypermetrínu s okamžitým 

a dlhodobým účinkom pre použitie v domácnosti a zabezpečenie verejného zdravia. 

Zloženie: 

100 g produktu obsahuje účinnú látku (3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-

dimetylcyklopropánkarboxylát 93% (cypermetrín 93%) (cis/trans 40/60) 5 g (38,4 g/l); dekán, 

emulgátory do 100 g. 

Návod na použitie: 

ROTRYN 50 sa riedi vodou na 0,5 - 2% koncentráciu (50 - 200 ml prípravku na 10 lit. vody). 

Koncentráciu roztoku zvoľte podľa úrovne zamorenia, druhu hmyzu a miesta aplikácie. Pre reziduálne 

ošetrenie stien v interiéri a exteriéri je odporúčaná koncentrácia 1 - 2 %. 1 litrom zriedeného roztoku 

je potrebné ošetriť 10 - 20 m2 povrchu. Pre ošetrenie vonkajšieho prostredia proti pakomárom a 

komárom použite 0,5 - 0,6 % koncentráciu. Pre ošetrovanie s použitím tepelnej postrekovej 

aparatúry (termofog) použite 35 - 75 ml prípravku na 1 hektár plochy alebo 30 - 60 ml prípravku na 

1000 m3 priestoru (produkt je potrebné predtým zriediť vo vode, prípadne inom nosiči postačujúcom 

na ošetrenie vybranej plochy alebo priestoru). 

Charakteristika: 

ROTRYN 50 má širokospektrálny účinok proti škodlivému hmyzu na zabezpe-čenie verejného zdravia. 

Prípravok má okamžitý (knock down) účinok a po aplikácii ostáva vo vnútri budov účinný po dobu 

viac ako 4 týždne. Môže byť použitý aj vo vonkajšom prostredí, ale v tomto prípade je doba 

pôsobenia kratšia. 

NEBEZPEČENSTVO 

 

H226 Horľavá kvapalina a pary. 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.  

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.  

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 

zapálenia. Nefajčite.  

P260 Nevdychujte pary.  

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.  

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.  

P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára.  



 

 

P331 Nevyvolávajte zvracanie. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. 

Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika 

pracovného lekárstva a toxikológie, Pracovisko Nemocnice akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 

Bratislava, Tel. číslo: +421 (0)2-547 74 166. 

Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby (ak je výrobok skladovaný v pôvodnom neotvorenom 

obale, na suchom a chladnom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia). 

Čas potrebný na biocídny účinok: okamžitý. Zákaz opakovaného použitia obalu.  

Účinná látka:  cypermetrín (50 g / kg). 

Obsahuje dekán; benzénsulfónová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, vápenatá soľ.  

Registračné číslo: bio/972/D/11/3/CCHLP 

Objem: 

Výrobca:  I.N.D.I.A INDUSTRIE CHEMIE S.p.A., Italy 

Distribútor: EKOLAS SK, s.r.o., Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice, 

Tel.: +421 (0)33 5592 096, Fax: +421 (0)33 5592 097, 

E-mail: info@ekolas.sk, Web: www.ekolas.sk 

                


