
NEW SPRAYMASTER 

AEROZOL OWADOBÓJCZY PRZECIWKO 

 PAJĄKOM I MOLOM ODZIEŻOWYM 

Do użytku powszechnego 

 

NEW SPRAYMASTER 
Substancje czynne 
Zawartość w 100 gramach produktu: 
 
Permetryna.........................................................0,22 g 
Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego  Chrysanthemum cinerariaefolium/ 
Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym                        
.........................................0,10 g 
Butotlenek piperonylu...........................................0,80 g 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

   

Informacje o niebezpieczeństwie: Skrajnie łatwopalny aerozol - Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi 
wybuchem - Może powodować reakcję alergiczną skóry - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki. 
Dodatkowe zalecenia dotyczące niebezpieczeństw: Zawiera permetrynę. Środki ostrożności: W razie 
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
 - Chronić przed dziećmi.  - Przed użyciem przeczytać etykietę. - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, 
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  - Nie rozpylać 
nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.  - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po użyciu - Nie 
jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. - Unikać uwolnienia do środowiska.- Chronić przed 
światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50 ° C - W PRZYPADKU 
KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
 
                            
Podmiot odpowiedzialny: ORMA S.R.L. Siedziba prawna: Corso Matteotti 57, 10121 Torino, Włochy – 
Siedziba administracyjna i handlowa: Via U. Saba 4, 10028 Trofarello (TO), Włochy Tel. 011.64.99.064 
 
Zawartość netto:  
Numer pozwolenia: 
Termin ważności: 2 lata w temperaturze otoczenia 
Partia nr ... z dnia ... patrz na dnie butelki. 

 
OSTRZEŻENIA 

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym i nie wystawiać na temperatury 
przekraczające 50 ° C, na przykład z lamp żarowych. - Nie przekłuwać ani nie spalać nawet po 
użyciu. - Nie rozpylać na otwarty ogień lub żarzące się ciało. - Przechowywać z dala od wszelkiego 
rodzaju źródeł spalania. - W czasie stosowania nie zanieczyszczać żywności, napojów ani 
pojemników do ich przechowywania. - W przypadku stosowania produktu w miejscach 
przedłużonego przebywania oraz w sypialniach, należy przewietrzyć takie pomieszczenie przed 
ponownym wejściem do niego. - Po użyciu i po kontakcie należy dokładnie umyć się wodą z 
mydłem - Używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu - Nie stosować w rolnictwie. Produkt 
może być stosowany w miejscach, do których nie mają dostępu dzieci i zwierzęta. 
 

 

Załącznik nr 1 do decyzji PB.8281/20 



PIERWSZA POMOC: W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z 
lekarzem. 
W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie dużą 
ilością bieżącej wody  
W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 15 minut. Unikać 
silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła 
kontaktowe. 
W przypadku spożycia: narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje, ale w razie wypadku 
wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać nic do ust osobie 
nieprzytomnej. Po narażeniu drogą oddechową: w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
skontaktować się z lekarzem. 
Postępowanie z odpadami: 
Przekazać firmie specjalizującej się w gospodarce odpadami niebezpiecznymi. 
NIE WYRZUCAĆ POJEMNIKA DO OTOCZENIA 
 
RODZAJ I ZAKRES ZASTOSOWANIA 
NEW SPRAYMASTER - Może być stosowany w miejscach użyteczności publicznej, takich jak 
hotele, kina, domy opieki, szpitale, środki transportu oraz w miejscach użytku prywatnego, takich 
jak kuchnie, piwnice, sypialnie itp.  
 
SPOSÓB UŻYCIA:  
Do zwalczania pająków: rozpylić produkt w kątach, w pęknięciach ścian, za meblami przy sufitach 
i tam wszędzie, gdzie występują pajęczaki. Efekt porażający następuje po 1 godzinie od 
zastosowania, a śmierć insektów następuje po 24 godzinach. Powtarzać zabieg raz w tygodniu. 
Do zwalczania moli odzieżowych: rozpylić produkt w szafach, w szufladach i wszędzie tam, gdzie 
występują insekty. Efekt porażający następuje po 30 minutach od zastosowania, a śmierć insektów 
następuje po 24 godzinach. Powtarzać zabieg raz w tygodniu. 

Grzegorz Cessak
Prezes
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