
 

 
 

TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA 
 
Podmiot odpowiedzialny: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142b, 02-305 
Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com 
 
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 
zgodnie z informacjami zawartymi w treści oznakowania opakowania. 
 
 

Mythic 10 SC 
 
Koncentrat owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny przeznaczony do zwalczania 
owadów biegających takich jak: pluskwa domowa, karaczan prusak, karaczan 
wschodni, przybyszka amerykańska, pchły, mrówki oraz owadów latających takich 
jak muchy. Do stosowania wewnątrz budynków. 
 
Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. 
 
Zawartość substancji czynnej: 
chlorfenapyr 106 g/l  

 
Pozwolenie numer 5084/12 na obrót produktem biobójczym 

  
 

 
 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 
 
H301 Działa toksycznie po połknięciu. 
H317 Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.  
H373 Może powodować uszkodzenie narządów (ośrodkowy układ nerwowy) poprzez 
długotrwałe lub narażenie powtarzane. 
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne,powodując długotrwałe skutki. 
 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik 
lub etykietę. 
P102 Chronić przed dziećmi. 
P260 Nie wdychać gazu, mgły, par. 
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
P271 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska 
P280 Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną. 
P391 Zebrać wyciek. 

Załącznik nr 1 do decyzji PB.5084.12.z1.210.2021



 

 
 

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub 
specjalnych. 
 
W razie wypadku, złego samopoczucia lub zatrucia skontaktować się z ośrodkiem 
zatruć lub z lekarzem. 
 
ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI 
Preparat przeznaczony do zwalczania owadów biegających takich jak: pluskwa 
domowa, karaczan prusak, karaczan wschodni, przybyszka amerykańska, pchły, 
mrówki oraz owadów latających takich jak muchy. Preparat do stosowania w 
pomieszczeniach mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej takich jak: 
biura, przychodnie, szpitale (z wyłączeniem sal operacyjnych), szkoły, internaty, 
koszary wojskowe, ośrodki wczasowe, hotele, kawiarnie, restauracje, kina, teatry, 
sklepy, w magazynach (z wyjątkiem żywnościowych), w zakładach przemysłowych, w 
tym rolno-spożywczych, mięsnych oraz mleczarskich (z wyjątkiem strefy 
produkcyjnej), w pomieszczeniach inwentarskich, takich jak: chlewnie, obory i stajnie 
oraz na środkach transportu: na pokładach samolotów, na statkach, itp.  
 
Chlorfenapyr należy do związków z grupy piroli, które zakłócają metabolizm 
energetyczny komórek. Preparat działa na owada od momentu spożycia preparatu 
lub kontaktu z nim. Pierwsze efekty owadobójcze widoczne są już w ciągu 24 godzin 
po zastosowaniu preparatu. 
 
Zalecane stężenie preparatu: 1,6 % (80 ml preparatu w 5 l wody). W przypadku 
występowania dużej liczebności owadów albo oprysku powierzchni chłonnych lub 
zanieczyszczonych zwiększyć stężenie do 3,2 % (160 ml preparatu w 5 l wody). W 
przypadku zwalczania mrówek stosować stężenie 0,8 % (40 ml preparatu w 5 l 
wody). Tak przygotowane 5 l cieczy roboczej wystarcza na pokrycie 100 m2 
powierzchni (50 ml cieczy roboczej/m2 ). 
  
 
SPOSÓB WYKONANIA ZABIEGU 
Podczas przygotowywania odpowiedniego stężenia produktu oraz podczas jego 
stosowania operator musi nosić rękawiczki i maskę oddechową. Zabieg może być 
wykonany za pomocą większości typów opryskiwaczy dostosowanych do oprysku 
grubokroplistego pod niskim ciśnieniem. Wymieszać produkt z wodą w czystym 
pojemniku. Napełnić pojemnik z połową ilości zalecanej wody, dodać produkt, 
wymieszać i napełnić zbiornik resztą wody. Wstrząsnąć opryskiwaczem przed 
aplikacją i po ewentualnych przerwach w pracy. Produkt aplikować w szczelinach, 
pęknięciach oraz punktowo w miejscach gromadzenia się i na drodze przebiegu 
owadów.  
W przypadku zwalczania karaczanów szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca 
gnieżdżenia się owadów (naroża ścian, szpary w podłodze, szczeliny w murze, 
zwłaszcza przejścia przewodów i rur, miejsca za listwami, tylne części mebli i 
obrazów, okapy). Wskazane jest również opryskiwanie miejsc składania odpadów (o 
ile nie są one wykorzystywane, jako karma dla zwierząt) oraz innych miejsc, w 
których wylęgają się owady. 
Oczyścić sprzęt dokładnie po zastosowaniu. Nie nakładać na powierzchnie 
poddawane rutynowemu czyszczeniu na mokro. Pod koniec zabiegu wszelkie 
rozlania należy usunąć, a nadmiernie spryskane powierzchnie wyczyścić 



 

 
 

jednorazowymi chusteczkami. Chusteczki należy usuwać jako odpady zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 
 
 
Szczegółowe wskazówki dotyczące stosowania podczas zwalczania pluskiew: 
Przygotowanie do zabiegu powinno obejmować uporządkowanie przestrzeni, 
usunięcie miękkich tkanin oraz opróżnienie komody.  Zarażone ubrania i pościel 
powinny być prane na gorąco i suszone w suszarce bębnowej, aby zabić pluskwy i 
ich jaja. Zastosowanie powinno obejmować pęknięcia i szczeliny wokół mebli, ram 
obrazów, listew przypodłogowych i tapet. W przypadku materacy nakładać tylko na 
szwy / krawędzie, nie na całą powierzchnię. Nie stosować na poduszkach, pościeli 
ani odzieży. Pozostaw do wyschnięcia przed ponownym ścielenime łóżka.  
 
PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 
0ºC i nie wyższej niż 30ºC, z dala od źródeł ciepła. 
Chronić przed dostępem wilgoci. 
Chronić przed dziećmi. 
Przechowywać pod zamknięciem.  
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 
 
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU 
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. 
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić 
poza miejsce pracy, przed ponownym użyciem wyprać. 
Dokładnie umyć zabrudzone części ciała po użyciu. 
Unikać przebywania w zasięgu rozpryskiwanej cieczy użytkowej. 
Nie stosować, kiedy ludzie i / lub zwierzęta są obecne.   
Usuń zwierzęta domowe i przykryj lub usuń karmę dla zwierząt domowych / wodę i 
akwaria przed aplikacją. 
Oczyścić wszelkie zanieczyszczenia z płynu, który pozostaje widoczny po aplikacji. 
Pomieszczenie jest zdatne do użytkowania po wyschnięciu opryskanych powierzchni 
i starannym przewietrzeniu. 
Pozamykać okna i drzwi celem uniknięcia znoszenia preparatu przez przeciągi. 
Psy i inne zwierzęta domowe nie powinny przebywać we wcześniej opryskanych 
pomieszczeniach przez co najmniej 8 godzin. 
Nie stosować preparatu na żłoby i poidła oraz inne powierzchnie, z którymi mogą 
mieć kontakt zwierzęta. 
Nie stosować na żywności lub naczynia używane do gotowania.  
Chronić środki spożywcze, naczynia na żywność i pasze przed opryskiem 
preparatem. Przed wykonaniem zabiegu trzeba je usunąć z pomieszczeń lub 
dokładnie okryć. 
Nie stosować przy użyciu nebulizatora.  
Produkt powinien być używany w przemyśle spożywczym w czasie, gdy cała 
żywność została usunięta z pomieszczeń.  
Przewietrzyć pomieszczenie dokładnie przed wejściem.  
Nie stosować w miejscach zabaw dla dzieci oraz w przedszkolach. 
Nie opryskiwać łóżeczek dziecięcych, pościeli i zabawek. 
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia wylać z dala od zbiorników i ujęć 
wodnych. 



 

 
 

 
 
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I OPAKOWANIA 
Produkt należy unieszkodliwić zgodnie z lokalnymi przepisami np. zdeponować na 
przystosowanym wysypisku lub dostarczyć do odpowiedniej spalarni. 
Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie. 
Odpady zbierać oddzielnie w odpowiednich, oznakowanych i dających się zamknąć 
pojemnikach. Zabrudzone przedmioty i podłogę czyścić gruntownie wodą i środkami 
powierzchniowo-czynnymi z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska. 
 
Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: 
BRAK innych aniżeli wynikające z klasyfikacji. 
 
PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub 
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w 
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W 
przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnij porady/zgłoś się 
pod opiekę lekarza.  
W przypadku zanieczyszczenia OCZU: płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy 
szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne. 
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ lub lekarzem. Wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja 
lekarska.  
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z 
lekarzem. 
Wskazówki dla lekarza: 

 Postępowanie: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne). 
 
 
Okres ważności – 3 lata od daty produkcji 
Data produkcji:  
Zawartość netto: 
Nr serii: 
 
 
 
 
 Z upoważnienia Prezesa

Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. produktów biobójczych
/dokument podpisany elektronicznie/
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