
 
 
 
 

 

 
ALFACET 100 EC 

 
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4907/12 
 
Preparat do zwalczania owadów latających (np. mucha, komar, z wyłączeniem os i szerszeni)  
i owadów biegających (np. karaluch, prusak) w pomieszczeniach zamkniętych, w postaci 
płynnej w formie koncentratu. Przeznaczony do powszechnego stosowania. 
 
Substancja czynna:  alfa-cypermetryna (związek z grupy pyretroidów), 100 g/l 
 
Sposób użycia 
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej należy ustalić potrzebną jej ilość. 
Przygotować 5% roztwór. Ciecz roboczą dokładnie wymieszać.  
 

Ilość preparatu Ilość wody Powierzchnia oprysku* 

100 ml 2 L 40 m2 

250 ml 5 L 100 m2 

0,5 L 10 L 200 m2 

1 L 20 L 400 m2 

5 L 100 L 2 000 m2 

* Nie opryskiwać całych pomieszczeń, zwykle wystarczające jest zastosowanie preparatu na 
około 1/3 powierzchni. 
 
 
Opryskiwać miejsca gromadzenia się owadów. ALFACET 100 EC skutecznie zwalcza insekty w 
miejscach, gdzie opryskiwane powierzchnie są gładkie, np. płytki ceramiczne oraz porowate, 
np. sklejki drewniane. Przy dłuższej aplikacji lub po przerwie, ponownie wymieszać ciecz 
użytkową, którą należy zużyć w dniu przygotowania. Wstęp do obiektu poddanego działaniu 
preparatu ALFACET 100 EC jest możliwy po godzinie od zakończenia zabiegu. Jednak jeśli to 
możliwe, zalecamy zamknięcie obiektu na całą dobę. Po 24 godzinach od zabiegu zebrać 
padłe owady i oczyścić dostępne miejsca. Obiekt traktowany preparatem przewietrzyć, co 
najmniej przez 1 godzinę. Preparat działa kontaktowo. Od zastosowania do uzyskania efektu 
biobójczego mija: 20 min. na powierzchniach gładkich a 40 min. na porowatych - w 
przypadku owadów latających; 20 min. na powierzchniach gładkich a 1h na porowatych - w 
przypadku owadów biegających. ALFACET 100 EC stosować przemiennie z preparatami 
zawierającymi substancje aktywne należące do różnych grup chemicznych.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
Uwaga 

1. Przed zabiegiem żywność wynieść z pomieszczenia lub zamknąć w szczelnych 

pojemnikach.  

2. Nie opryskiwać naczyń na żywność i powierzchni, z którymi będą się stykały artykuły 

spożywcze.  

3. Nie opryskiwać pościeli, ubrań i zabawek niemowląt i małych dzieci.  

4. Po zakończonym zabiegu umyć ręce i twarz wodą i mydłem.  

5. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu (w temperaturze +5st.C do 

+25st.C). 

Postępowanie z odpadami 
Produkt: Usuwać jako odpad niebezpieczny. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i wód podziemnych. Nie mieszać z odpadami 
komunalnymi i nie składować na wysypiskach komunalnych. Przekazać uprawnionemu 
przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na gospodarowanie tego rodzaju odpadami.  
Opakowanie: Opakowanie kaucjonowane, istnieje obowiązek poboru kaucji za opakowania 
jednostkowe oraz zwrot tych opakowań do sprzedawcy. Usuwać jako odpad niebezpieczny. 
Nie mieszać z odpadami komunalnymi i nie składować na wysypiskach komunalnych. 
Zabrania się spalania opróżnionych opakowań po produkcie we własnym zakresie. Zabrania 
się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów.  
 
Objawy zatrucia  
Nadmierne pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, nudności, bóle brzucha, 
wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenia wzroku, drżenie mięśni. 
Pierwsza pomoc 
Kontakt z oczami - jeżeli poszkodowany nosi szkła kontaktowe należy je wyjąć. Płukać oczy 
dużą ilością chłodnej wody przy szeroko otwartych powiekach. Unikać silnego strumienia 
wody, który może spowodować uszkodzenie rogówki. Skonsultować się z lekarzem okulistą. 
Kontakt ze skórą - zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, zabrudzoną skórę umyć dużą ilością 
wody z mydłem. 
Połknięcie – nie wywoływać wymiotów. Jeśli środek dostał się do ust należy przepłukać je 
wodą, której nie wolno połykać. Jeżeli środek został połknięty natychmiast skonsultować się 
z lekarzem. 
Wdychanie – zapewnić dostęp świeżego powietrza, ograniczyć wysiłek fizyczny. Jeżeli 
poszkodowany nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie i niezwłocznie wezwać 
lekarza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

    
Szkodliwy   Niebezpieczny dla środowiska 
 
Produkt zawiera: alfa-cypermetryna, węglowodory C9 aromatyczne 
Rodzaj zagrożenia 
Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i drogi 
oddechowe. Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w 
następstwie długotrwałego narażenia. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty 
głowy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące 
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 
 
Warunki bezpiecznego stosowania 
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do kanalizacji, 
a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny. Nosić odpowiednią odzież ochronną i 
odpowiednie rękawice ochronne.. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - 
pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. 
 
Inne środki zaradcze 
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż 
ujęta w ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym: 
Gdańsk 58 – 682 04 04 
Kraków  12 - 411 99 99 
Poznań  61 – 847 69 46 
Warszawa 22 – 619 66 54 
 
Podmiot odpowiedzialny 
Generiks Sp. z o.o., Sp.k.,  
Studzianki 24a, 97-320 Wolbórz 
Tel./Fax: +48(44)7339333 
biuro@generiks.pl 
 
Data ważności: 2 lata od daty produkcji 
Data produkcji/Numer serii: na opakowaniu 
Zawartość netto: 
 


