
Produkta nosaukums un pielietojums:  

HIT INSECT KILLER 
Insektu iznīcināšanas līdzeklis  
Bīstamības simbols 
un paskaidrojums: 

Īpaši viegli uzliesmojošs 
Iedarbības raksturojums: 
R-12 -  Īpaši viegli uzliesmojošs 
Drošības prasību apzīmējumi: 
S-2 Sargāt no bērniem 
S-13Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību 
S-16 Sargāt no uguns – nesmēķēt 
S-24 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas 
S-29/56Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu 
savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā 
S-46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu 
S-51 Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. 
Lietojiet biocīdus uzmanīgi! Vienmēr pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu! 
Pirmā palīdzība: Ja produkts nokļuvis acīs – skalojiet ar tīra ūdens strūklu vismaz 10 min. Ja kairinājums saglabājas – 
meklējiet ārsta palīdzību. Ja ieelpots – nogādājiet svaigā gaisā. Ja pēc lietošanas nejūtaties labi - nekavējoties meklējiet 
ārsta palīdzību un uzrādiet etiķeti. 
Aerosols:  Flakons pakļauts spiedienam: sargāt no tiešas saules staru iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas 
pārsniedz 50 °C. Nepārdurt un nededzināt. Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā. 
Biocīda inventarizācijas nr:  CS10BC0093 
Biocīda izmantošanas veids: 18. veids -  Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei, gan profesionālai 
izmantošanai (18.01.), gan izmantošanai neprofesionāliem lietotājiem (18.02.). 
Satur: aktīvās vielas Tetrametrīnu  (0,08 %) un  Piperonilbutoksīds (0,4%)  
Agregātstāvoklis: šķidruma un gāzes maisījums aerosola iepakojumā  
Lietošana: 
HIT Insect killer iznīcina lidojošus un rāpojošus insektus ātri un efektīvi. 
Lietojiet tikai kā insekticīdu atbilstoši norādījumiem. Ļaunprātīga lietošana var būt bīstama. Sargāt no dzīvniekiem. 
Pirms izsmidzināšanas hermētiski nosedziet vai aizvāciet akvārijus, terārijus un putnu būrus. Izslēdziet akvāriju gaisa 
padevi , kamēr lietojat produktu. Nesmidzināt tieši uz cilvēkiem, dzīvniekiem, un augiem. Neizsmidzināt virs ēdiena, 
vai gatavošanas virsmām.Aizveriet durvis un logus.. Izsmidziniet tikai dažas sekundes pāri telpai, vai tieši insektu 
uzturēšanās vietās. Izejiet no telpas un uzgaidiet 20 minūtes. Pēc tam vēdiniet telpu apm. 20 minutes. 
Br īdinājumi: 
Flakons pakļauts spiedienam: sargāt no tiešas saules staru iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. 
Nepārdurt un nededzināt. Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā. Nesmēķēt! Sargāt no 
bērniem. Izvairieties no produkta nokļūšanas  acīs, uz ādes vai gļotādām. Neieelpot aerosolu . Nelietot mazu bērnu , 
slimu cilvēku, grūtnieču, kā arī alerģisku personu klātbūtnē. Neuzglabāt kopā pārtiku vai dzīvnieku barību. Indīgs, 
nonākot uz ādas vai norijot. Ja pēc lietošanas nejūtaties labi- nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību un uzrādiet etiķeti. 
Atkritumu apsaimniekošanas informācija: Neizlietotais produkts jāiznīcina atbilstoši vietējai likumdošanai. Iesakām 
to iznīcināt kā bīstamos atkritumus. Iztukšotu iepakojumu vajadzētu nodot atkārtoti izmantojamo izejvielu savācējiem.  
Produkta masu/tilpumu/partijas nr  . skatīt uz iepakojuma. 
Derīguma termiņu skatīt uz iepakojuma. 
Izplat ītājs Latvij ā: 
RUVERA, UAB, Žemaitės g. 145, LT-76139, Šiauliai, Lietuva, EU 
tel: 370 41598 123 
www.ruvera.lt 
e-mail: info@ruvera.lt 


