
PULNEX PRO – etiķetes teksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULNEX PRO 
Sastāvs 
100 g produkta ir: 
Tīrs permetrīns (CAS 52645-53-1) 0,5 g 
Tīrs piperonilbutoksīds (CAS 51-03-6) 0,5 g 
Denatonija benzoāts   0,001 g 
Līdzformulanti    līdz 100 g 

 
 
UZMANĪBU 
Bīstamības apzīmējumi 
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
Drošības prasību apzīmējumi 
P102 Sargāt no bērniem. 
P260 Neieelpot putekļus. 
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. 
P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. 
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. 
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar nacionālo likumdošanu. 
EUH208 Satur permetrīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 
 
Reģistrācijas īpašnieks: 
 
Ražotājs: 
INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. – Via Sorgaglia, 40 – 35020, Arre (PD)  
 
Izplatītājs: 
 
Biocīda inv. Nr. LV08092015/6024 
 
Partijas Nr. … no … 
Uzglabāšanas laiks: divi gadi 
(ja uzglabā neatvērtā oriģinālajā iepakojumā vēsā un sausā vietā, bez tiešu saules staru piekļuves). 
Fasējuma saturs: 
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 g 
 



PULNEX PRO 
Kaisāms insekticīda pulveris lietošanai mājsaimniecībā un sabiedrības veselības aizsardzībai. Profesionālai un 

neprofesionālai lietošanai 
 
RAKSTUROJUMS 
 PULNEX PRO ir lietošanai gatavs insekticīda pulveris, kas satur permetrīnu un piperonilbutoksīdu. 
Permetrīns ir gaismas izturīgs piretroīds, kas nodrošina ātru insekticīda iedarbību, kad produkts saskaras ar kukaiņu 
kājām vai ķermeni. Piperonilbutoksīds nodrošina insekticīda iedarbību pat atsevišķu rezistences veidu gadījumā.  
 PULNEX PRO ir piemērots lietošanai šaurās vietās, piemēram, plaisās, spraugās un kabeļu kanālos, kur mājo 
un pārvietojas tarakāni, skudras un blaktis.  
 Drīkst apstrādāt noliktavas, pagrabus, garāžas, saimniecības telpas un tehniskās telpas mājās, viesnīcās, 
kazarmās, pansionātos un pārtikas pārstrādes uzņēmumos. 
 
NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI 
 PULNEX PRO var uzkaisīt smalka pulvera veidā tieši no produkta trauka, to nedaudz noliecot lejup, vai lietot 
izsmidzinātāju profesionālām vajadzībām. 
PULNEX PRO  lietošanas normas: 

 tarakāniem un citiem rāpojošiem kukaiņiem: 10 – 15 g/m2; 

 skudrām: 5 – 10 g/m2. 
 Īpaši svarīgi produktu lietot stūros, spraugās un plaisās, kur kukaiņi mājo vai pārvietojas, lai iekļūtu telpās. 
 Ja nepieciešams, lietot atkārtoti pēc dažām dienām. 
 Skudru apkarošanā vislabākie rezultāti ir, apstrādājot ligzdu ar produktu. 
 
BRĪDINĀJUMS 
 Lietošanas laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Nepieļaut bērnu un mājdzīvnieku piekļuvi apstrādātajām 
virsmām. Produkts jāsavāc ar putekļu sūcēju ne ātrāk kā pēc 24 stundu iedarbības. Pēc produkta savākšanas 
apstrādātās virsmas jāmazgā. Savākto produktu un mazgāšanas notekūdeņus nedrīkst izliet kanalizācijā vai apkārtējā 
vidē.  
 
MEDICĪNISKĀ INFORMĀCIJA 
 Nervu sistēmas blokators. Konsultēties ar Saindēšanās centru.  
 
PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMU APRAKSTS 

Ieelpošanas gadījumā. Izvest cietušo no bīstamās zonas. Nodrošināt svaigu gaisu. Šaubu gadījumā vai, ja ir 
novērojami simptomi, vērsties pēc medicīniskās palīdzības. 

Ja ir saskare ar ādu. Nekavējoties novilkt piesārņoto, piesūcināto apģērbu. Nekavējoties skalot ar lielu 
ūdens daudzumu un lietot ziepes. Ja ir ādas kairinājums, konsultēties ar ārstu. Ja kairinājums neizzūd, lietot 
antihistamīna losjonu vai vitamīnu E.  

Pēc saskares ar acīm. Nekavējoties skalot atvērtas acis ar lielu ūdens daudzumu. Ja ir kontaktlēcas, izņemt 
tās un skalot acis ar ūdeni vismaz 15 minūtes. Ja kairinājums neizzūd, vērsties pēc medicīniskās palīdzības. 

Pēc norīšanas. Skalot muti ar ūdeni, to nenorijot. Nekavējoties vērsties pēc medicīniskās palīdzības vai 
sazināties ar Saindēšanās centru. Nedot neko mutē personai, kura ir bez samaņas vai kurai ir krampji, ja to nav atļāvis 
ārsts. Neizraisīt vemšanu. 
 
 NEDRĪKST PĀRDOT VAIRUMĀ 
 NELIETOT TVERTNES ATKĀRTOTI 
 PĒC LIETOŠANAS NEATSTĀT TVERTNES VIDĒ 
 
 


