
 

Effect Kristalant ant powder 
L īdzeklis pret insektiem. Dezinsekcijas pulveris. 
 
Bīstamības simbols un paskaidrojums: 

Bīstams videi 
Iedarbības raksturojums: 
R-50/53 - Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. 
Satur permetrīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 
Drošības prasību apzīmējumi: 
S-2 Sargāt no bērniem 
S-13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību 
S- 36/37 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus 
S-45 Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja 
iespējams, uzrādīt marķējumu) 
S-61 Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas. 
Lietojiet biocīdus uzmanīgi! Vienmēr pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu! 
Pirmā palīdzība:  
Nekad neizraisiet vemšanu un nedodiet neko caur muti pacientam, kurš ir bezsamaņā. 
Ieelpojot: Pārvietojiet cietušo svaigā gaisā, atbrīvojiet no ciešām drēbēm, nodrošiniet mieru un siltumu. Izskalojiet rīkli 
ar ūdeni un izšņauciet degunu, lai aizvāktu ieelpotos produkta putekļus. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.  
Nokļūstot uz ādas: Novelciet notraipītās drēbes un apavus. Nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni. Konsultējieties ar ārstu. 
Nokļūstot acīs: Nekavējoties skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja rodas kairinājums, meklējiet 
acu ārsta palīdzību. 
Norijot: Izskalojiet muti. Neizraisiet vemšanu. Nedodiet neko ēst vai dzert. Nodrošiniet cietušajam mieru un siltumu. 
Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. 
Informācija medicīniskam personālam: pielietojama simtomātiska ārstēšana. 
Biocīda inventarizācijas nr:  LV25052011/3759 
Biocīda izmantošanas veidi: 18. veids - Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei, gan profesionālai 
izmantošanai (18.01.), gan izmantošanai neprofesionāliem lietotājiem (18.02.). 
Satur aktīvo vielu: permetrīnu 0,5 % (5g/kg).  
Agregātstāvoklis: pulveris 
Pielietojums: Effect Kristalant ant powder ir insekticīda pulveris rāpojošu insektu – skudru un tarakānu (Blatella 
germanica, Blatta orientalis) kontrolei. To var lietot gan rāpojošu insektu savairošanās preventīvai novēršanai, gan 
invāzijas gadījumos.  
Lietošana: Pulveris ir gatavs lietošanai. Dozējiet 100 g Effect Kristalant ant powder uz 10-15 m2 , vēlams vietās, caur 
kurām insekti iekļūst telpās. Var lietot iekštelpās, kā arī uz balkoniem, terasēm un citās vietās, caur kurām insekti iekļūst 
telpās. Poduktu var lietot uz koka, cementa, kā arī gludām virsmām (stikla, keramikas).  
Effect Kristalant ant powder var lietot arī šķīduma veidā. Ūdens šķīduma sagatavošana: 20 g pulvera izšķīdiniet 1 L 
ūdens uz 2-3m2 . Izsmidziniet šķīdumu tieši uz virsmām, pa kurām insekti rāpo.   
Br īdinājumi: Pirms produkta izmantošanas, uzmanīgi izlasiet etiķeti! Nelietot insekticīdu uz pārtikas produktiem vai 
virtuves piederumiem. Nelietojiet uz virsmām, kuras paredzētas pārtikas gatavošanai vai pasniegšanai. Nelietot 
insekticīdu citu personu un mājdzīvnieku klātbūtnē. Izvairieties no saskares ar apstrādāto virsmu. Lietojot dezinsekcijas 
pulveri sabiedriskās telpās, nodrošiniet, lai bērni nevarētu saskarties ar apstrādāto virsmu. Nelietojiet telpās, kurās 
uzturas bērni. Nemaisiet kopā ar citiem ķīmiskiem produktiem. Lai izvairītos no draudiem cilvēkam un apkārtējai videi, 
izpildiet visus norādījumus. 
Atkritumu apsaimniekošanas informācija: Neizlietoto produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos vai izliet 
kanalizācijā. Nododiet to  īpašā savākšanas vietā, kur savāc bīstamos atkritumus. Pilnīgi iztukšotu iepakojumu padariet 
atkārtoti neizmantojamu un nododiet sadzīves atkritumos. 
Produkta masu/tilpumu/partijas nr: . skatīt uz iepakojuma. 
Derīguma termiņš ir atrodams 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 
 


