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CYFLOK 50EW - Preparat owadobójczy w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny 
wodnej. Zawiera 5 % wag. cyflutryny (3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-
dimetylocyklopropanokarboksylanu ά-cyjano-3-fenoksy-4-fluorobenzylu) – związku z grupy 
pyretroidów o działaniu kontaktowym i pokarmowym. Charakteryzuje się niską toksycznością 
dla ludzi i zwierząt stałocieplnych. CYFLOK 50EW wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe 
oraz natychmiastowe działanie insektobójcze. Preparat CYFLOK 50EW długo pozostaje 
aktywny, nawet po zastosowaniu na powierzchniach bielonych. 
 

 N 
 
 

niebezpieczny dla środowiska 
 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
R 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się 

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
 
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: 
S 35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny; 
S 57 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. 
 
 
 
Zastosowanie: 
Preparat CYFLOK 50EW przeznaczony jest do zwalczania owadów biegających takich jak:  
prusaki, karaluchy, czarne chrząszcze ściółkowe, mrówki faraona, rybiki cukrowe oraz  
latających jak: komary, muchy, meszki oraz szkodniki magazynowe, np.: wołki, trojszyki, mkliki, 
omacnice, itp. Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, fabrycznych  
i użyteczności publicznej, inwentarskich, magazynach, piekarniach, młynach, itp.  
 
Preparat CYFLOK 50EW działa kontaktowo, efekt biobójczy następuje po zetknięciu owada z 
opryskaną powierzchnią. W miejscach gdzie ze względu na szybki rozwój populacji owadów 
może pojawić się odporność, powinno stosować się rotację preparatów tzn. używać środków 
zawierających substancje czynne należące do różnych grup chemicznych. W przypadku 
powtórnego pojawienia się insektów po wykonaniu zabiegu, należy go powtarzać w 
odstępach dwutygodniowych. 
 
Preparatu CYFLOK 50EW nie należy stosować w: szpitalach, izbach chorych 
oraz w żłobkach i przedszkolach w salach, gdzie przebywają dzieci. 
 

http://www.themar.com.pl/


Sposób stosowania: Do zwalczania owadów biegających i latających wewnątrz 
pomieszczeń - Należy użyć roztwór roboczy przygotowany 
przez zmieszanie 80 ml preparatu CYFLOK 50EW z 10 litrami 
wody.  Stosować 50 ml cieczy roboczej na 1m2 lub opryskiwać 
do momentu widocznego zwilżenia powierzchni. Opryskiwać 
miejsca bytowania i wędrówek owadów, a więc dolne 
fragmenty ścian, okolice listew podłogowych, rur 
hydraulicznych i c.o., miejsca za szafkami, zlewozmywakami, 
wannami, ekranami, tylne ścianki mebli oraz szczeliny, szpary, 
miejsca gdzie owady mogą się ukrywać. Aby zwalczyć owady 
latające należy opryskać cieczą miejsca częstego siadania 
owadów: ramy okien, ściany, balkony, itp. 
 
Do zwalczania owadów latających  - Zmieszać 40-60 ml 
preparatu CYFLOK 50EW z 10 litrami wody. Stosować 50 ml 
cieczy roboczej na 1m2 powierzchni. Należy opryskiwać 
nasłonecznione powierzchnie ścian, okapy, framugi drzwi i 
okien i inne powierzchnie, na których chętnie siadają owady. 
 
Do zwalczania much w pomieszczeniach gospodarskich 
Przygotować emulsję mieszając 60 ml preparatu  
CYFLOK 50EW z 10 litrami wody; stosować 50 - 70 ml cieczy 
roboczej na 1m2 powierzchni. Na czas wykonywania oprysku 
należy usunąć zwierzęta z pomieszczenia. Poidła, żłoby i 
miejsca składowania paszy – starannie przykryć papierem. 
Opryskiwać miejsca siadania i gromadzenia się owadów: 
nasłonecznione ściany, framugi okien i drzwi, itp. Stosować 
powyżej 1,5 m w chlewniach i 2 m w oborach – aby zapobiec 
kontaktom zwierząt z powierzchnią pokrytą preparatem. 
 
Aerozolowanie przestrzeni (zimna i gorąca mgła). - Do 
zwalczania owadów latających i biegających. Przygotować 
roztwór roboczy mieszając 100 ml preparatu CYFLOK 50EW z 
900 ml wody i aplikować w dawce 100 ml cieczy roboczej na 
1000 m3 przestrzeni. Przed stosowaniem wyłączyć wentylację, 
zamknąć drzwi, okna i uszczelnić inne otwory. Pomieszczenie 
pozostawić zamknięte przez minimum 60 minut. Aerozol 
rozprowadzić dokładnie i równomiernie tak aby dotarł do 
wszelkich kryjówek owadów. Aerozolowanie powtórzyć 
według potrzeby. 

 
 
Sposób przygotowania cieczy roboczej: Napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy, 

dodać odpowiednią ilość preparatu  
CYFLOK 50EW, dopełnić pozostałą ilością wody, 
starannie wymieszać. 

 
 
Środki ostrożności: Przed przeprowadzeniem oprysku preparatem CYFLOK 50EW 

należy usunąć z pomieszczenia zwierzęta domowe, ptaki w 
klatkach, akwaria z rybkami i rośliny ozdobne, żywność i 
naczynia na żywność. Nie opryskiwać powierzchni, na których 
przyrządza się żywność. 

 Podczas pracy z preparatem CYFLOK 50EW stosować 
rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną. 

 Unikać przebywania w zasięgu rozpylanej cieczy. 



 Nie opryskiwać preparatem CYFLOK 50EW łóżeczek ani 
pościeli małych dzieci oraz powierzchni, z którymi będzie 
stykała się nieopakowana żywność. 

 Nie opryskiwać urządzeń elektrycznych. 
 W przypadku oblania ciała preparatem CYFLOK 50EW, 

skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem. 
 Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie 

palić papierosów. 
 Po pracy umyć dokładnie całe ciało wodą z mydłem. 
 Cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia urządzeń 

wykorzystywanych do opryskiwania preparatem CYFLOK 
50EW nie wylewać do rzek, dróg wodnych ani w pobliżu 
studni (preparat jest szkodliwy dla ryb). 

 Preparat CYFLOK 50EW przechowywać w oryginalnych, 
szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach 
niedostępnych dla osób niepowołanych a zwłaszcza 
dzieci. 

 
 
Objawy zatrucia: Bóle i zawroty głowy, mdłości, wymioty, zaburzenia jelitowo-

żołądkowe, osłabienie, podwyższone lub obniżone ciśnienie, 
podrażnienia i zaczerwienienia skóry i oczu. 

 
 
Pierwsza pomoc: 
W przypadku wdychania: (szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach): 

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, 
zapewnić spokój i ciepło i wezwać lekarza.  

 
W przypadku skażenia oczu: W razie potrzeby płukać dużą ilością wody, usunąć szkła 

kontaktowe, a następnie płukać przy odwiniętych powiekach 
przez 15 minut. Jeżeli wystąpią podrażnienia, skonsultować się 
z lekarzem. 

 
W przypadku skażenia skóry: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmywać 

dużą ilością wody z mydłem, a następnie posmarować 
kremem z witaminą E lub zwykłym mleczkiem kosmetycznym. 

 
W przypadku połknięcia: Podać do wypicia, co najmniej 0.5 l wody i jeżeli 

poszkodowany jest przytomny sprowokować wymioty; nie 
powodować wymiotów w przypadku utraty przytomności 
ponieważ istnieje ryzyko zachłyśnięcia i przedostania się 
preparatu do płuc. Wezwać lekarza. 

 
 
Magazynowanie: Preparat CYFLOK 50EW przechowywać w oryginalnych, 

szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i dobrze 
wentylowanym magazynie, w temperaturze poniżej 300C, z 
dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, 
źródeł ciepła i ognia w miejscach niedostępnych dla osób 
nieupoważnionych.   

 
 
 
 
 



Postępowanie z odpadami preparatu i opakowaniem: 
1. Resztki niewykorzystanej cieczy użytkowej preparatu 

CYFLOK 50EW rozcieńczyć wodą i zużyć na powierzchni 
poprzednio opryskiwanej.  

 
2. Zużyte opakowania preparatu CYFLOK 50EW przekazać do 

uprawnionego odbiorcy. 
 
3. Zabrania się spalania opakowań po środku CYFLOK 50EW 

we własnym zakresie. 
 
 
UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH 

OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA 
ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. 
 

 
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.  

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub 
konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach 
skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:  
Gdańsk 058 349 28 31 
Kraków 012 41199 99 
Warszawa 022 619 66 54 
Poznań 061 847 69 46 

 
 
 
 
Zalecenia dotyczące  wentylacji:  Preparat CYFLOK 50EW nie działa szkodliwie 

przez drogi oddechowe. Przed użytkowaniem 
pomieszczenia, w którym wykonano zabieg 
należy odczekać do czasu wyschnięcia 
opryskiwanych powierzchni. 

 
 
 
 

Data produkcji: na opakowaniu 
Okres ważności: 3 lata od daty produkcji 
 Nr serii:                          na opakowaniu 
Pojemność:                  …………………………….. 
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