
 

MASTERCID MICRO 

Skoncentrowany środek owadobójczy i roztoczobójczy, płyn mikrokapsułkowany 

Do użytku w miejscach użyteczności publicznej i w obiektach mieszkalnych. 

Wyłącznie do użytku profesjonalnego 

 

MASTERCID MICRO 
Substancje czynne: 
Zawartość w 100 gramach produktu: 
Cypermetryna …………………………. 8 g 
Butotlenek piperonylu ………………………………6 g 
Tetrametryna ………….…………….2 g 
 

UWAGA 

 
Informacje o niebezpieczeństwie: Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
Podejrzewa się, że powoduje raka. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki. 
Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi - Przed użyciem przeczytać etykietę. 
Unikać uwolnienia do środowiska - Stosować rękawice ochronne/odzież 
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: 
umyć dużą ilością wody z mydłem. - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i 
można je łatwo usunąć. Nadal płukać. - W przypadku narażenia lub styczności: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. - - Zawartość/pojemnik usuwać do 
uprawnionego zakładu utylizacji odpadów.Zawiera: 1,2-benzoizotiazolin-3-on, 
tetrametrynę. 
 
Podmiot odpowiedzialny: ORMA S.R.L. – Via U. Saba 4 – Trofarello (TO) –  Tel. 011-
6499064 – Siedziba prawna: Corso Matteotti, 57 – Torino, Włochy 
Nr serii ...  z dnia ...  
Termin przydatności: 2 lata w temperaturze otoczenia 
Pojemność netto  

OSTRZEŻENIA 

Nie stosować w formie koncentratu, postępować zgodnie z zaleceniami producenta. W 

czasie stosowania nie zanieczyszczać żywności, napojów ani pojemników do ich 

przechowywania – Po użyciu i po kontakcie należy dokładnie umyć się wodą z mydłem 

W przypadku stosowania produktu w miejscach przedłużonego przebywania oraz w 

sypialniach, należy przewietrzyć takie pomieszczenie przed ponownym wejściem do 

niego - W przypadku zastosowania w zootechnice, wyprowadzić zwierzęta na czas 

stosowania produktu. Nie stosować w rolnictwie. 

PIERWSZA POMOC: W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować 

się z lekarzem 

Załącznik nr 1 do decyzji PB.8224/20



 

Po narażeniu drogą oddechową: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, 

zapewnić ciepło i spokój. 

W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie 

nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów.  

 

WŁAŚCIWOŚCI 

Płyn przeznaczony do zwalczania owadów latających (muchy, komary, w tym komary 

tygrysie, mole spożywcze, trojszyk), biegających (karaluchy, mrówki) oraz kleszczy i 

roztoczy (takich jak ptaszyniec kurzy), wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt 

przeznaczony do stosowania na powierzchniach gładkich i nienasiąkliwych. 

MASTERCID MICRO ma zdolność eliminowania insektów obecnych w chwili 

stosowania produktu i zapobiegania kolejnym infestacjom przez co najmniej 2-3 

tygodnie. 

ZAKRES ZASTOSOWANIA 

MASTERCID MICRO jest zalecany do zwalczania szerokiej gamy owadów: 

Owady latające, takie jak komary, komary tygrysie, muchyitd. Owady pełzające, takie jak 

karaluchy, mrówki, trojszyk itd. Ponadto działa bójczo na kleszcze i ptaszyńce kurze 

(Dermanyssus Gallinae itp.). 

Skuteczność utrzymuje się przez okres 2-3 tygodni od momentu zastosownia 

MASTERCID MICRO można z powodzeniem stosować do dezynsekcji budynków 

użyteczności publicznej, budynków przemysłowych, hodowlanych,  domów, szkół i 

przedszkoli, koszar, sal gimnastycznych, teatrów, kin, poczekalni dla stacji i lotnisk, , 

kempingów (na twardych i nienasiąkliwych powierzchniach), stołówek, restauracji, 

hoteli, szpitali, domów opieki, domów starości, pustych magazynów i pustych składów 

artykułów spożywczych, stajni, ferm zwierząt, schronisk dla zwierząt, pustych 

magazynów i pustych pomieszczeń do produkcji i przechowywania papierosów i 

tytoniu, środków transportu.. 

 

Produkt wykazuje skuteczność na poziomie 100% (w zależności od rodzaju tetowanego 

organizmu czas uzyskania 100% skuteczności jest różny). 

-karaluchy po upływie 30 minut od zastosowania (również w przypadku produktu 

sezonowanego 2 i 3 tygodnie) 

- komary po upływie 6 minut od zastosowania  

- muchy po upływie 20-25 minut od zastosowania 

- mrówki po upływie 60 minut od zastosowania  

- Plodia interpunctella (Omacnica spichrzanka) po upływie 10 minut od zastosowania  

- Tribouum confusum (Trojszyk ulec) po upływie 15 minut od zastosowania  

- Rhipicephalus sangueineus(Kleszcz psi) po upływie 15 minut od zastosowania  

- Dermanyssus gallinae (Ptaszyniec kurzy) po upływie 10 minut od aplikacji. 

SPOSÓB UŻYCIA: 



 

MASTERCID MICRO można rozprowadzać przy użyciu pomp ciśnieniowych, 

ręcznych lub elektrycznych, rozpylaczy, nebulizatorów itd. w stosunku 1 litr mieszaniny 

na 10-15 m2 powierzchni. 

Pomieszczenia zamknięte: rozpylić szczególnie na obszarach biegnących po obwodzie 

pomieszczeń, cokoły, kąty i szczeliny, tył mebli, kuchnie, piekarniki, lodówki, miejsca 

gromadzenia odpadów, w toaletach i tam wszędzie, gdzie zazwyczaj występują insekty. 

Zwalczając owady latające, produkt należy rozpylać na powierzchnie, na których owady 

te zazwyczaj przebywają. W hodowlach należy uprzednio wyprowadzać zwierzęta, a 

następnie wywietrzyć lokale przed ich ponownym wprowadzeniem. Aplikować poza 

zasięgiem zwierząt. 

Na zewnątrz: nanieść na ściany, okna, parapety, gzymsy, Aby zapobiec reinfestacji 

zamkniętych pomieszczeń, zalecamy zraszanie produktem całego obwodu 

zewnętrznego, aż na odległość 1 m, a ściany na wysokość około 1 m. 

DAWKI 

Owady latające: rozcieńczyć 5-10 ml w litrze wody (0,5-1%) w zależności od stopnia 

występowania insektów. Większa dawka jest zalecana do zwalczania much.  

Owady pełzające i roztocza: rozcieńczyć w proporcjach 0,5-1% (50-100 ml w 10 litrach 

wody), w zależności od stopnia występowania insektów i ich rodzaju. Większa dawka 

jest zalecana do tępienia karaluchów. Nie przekraczać zalecanych dawek. 

MASTERCID MICRO można także mieszać w proporcjach 3-5% z rozpuszczalnikami 

na bazie glikolu (300-500 ml w 10 litrach rozpuszczalnika), do stosowania w 

nebulizatorach (zimne mgły) lub w termonebulizatorach (ciepłe mgły), w stosunku 0,5-1 

litra rozpuszczalnika na hektar powierzchni lub 0,5-2 na 1000 m3 pomieszczenia. 

Stosowanie MASTERCID MICRO ze specjalnym sprzętem (np. generatory mgły) jest 

dozwolone tylko dla profesjonalnych użytkowników. 

 

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, 

chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

 

Z upoważnienia Prezesa 
Barbara Jaworska-Łuczak 
Wiceprezes ds. produktów biobójczych 
/dokument podpisany elektroniczni
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