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EXIT 100 

 
Środek owadobójczy o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do zwalczania 

biegających i latających owadów w budynkach mieszkalnych, 
gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach 

przetwórstwa żywności oraz na terenach przyległych  
(fundamenty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi) 

 
Środek w formie emulsji wodno-olejowej  

 
Zawartość substancji czynnej:  
cypermetryna ((1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorowinylo)- 2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 
(RS)-α-cyjano-3fenoksybenzylu) – 100 g/l (10%) 
 

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym Nr 3302/07 z dnia 19.12.2007 r. 
 

 
 
Uwaga 
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. 
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
P261 – Unikać wdychania mgły. 
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. 
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
 
ZAKRES STOSOWANIA 

Do zwalczania latających owadów (takich jak muchy, komary, ćmy itd.), owadów biegających 
(rybiki, pluskwy, chrząszcze, mrówki, karaluchy itd.), pchły, gniazda os. 

Stosowanie wewnątrz pomieszczeń 

Można stosować w pomieszczeniach mieszkalnych (w tym w kuchniach), szpitalach  
(w obszarach, niezwiązanych z działalnością kliniczną), fabrykach, magazynach, hotelach, 
restauracjach, budynkach administracyjnych i publicznych, w pustych ładowniach statków,  
w wiatach, budynkach gospodarczych, w budynkach gospodarstwa rolnego (takich jak 
stodoły, stajnie, mleczarnie i dojarniach).  

Stosowania na zewnątrz pomieszczeń 

Można stosować na zewnątrz budynków i na terenach przyległych oraz na ścieżkach, przy 
pojemnikach na odpady i na gniazda os. 
PRZYGOTOWANIE ROZTWORU ROBOCZEGO I SPOSÓB APLIKACJI 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:GHS-pictogram-pollu.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:GHS-pictogram-exclam.svg


 

 

Zwalczanie plag owadów: 

Rozcieńczyć 1 część produktu z 100 częściami wody (np. 10 ml preparatu EXIT 100 na  
1 l wody); 5 l rozcieńczonego produktu wystarcza do spryskania 100–150 m2 powierzchni. 

Stosowanie standardowe: 

Rozcieńczyć 1 część produktu z 200 częściami wody (np. 5 ml preparatu EXIT 100 na  
1 l wody); 5 l rozcieńczonego produktu wystarcza do spryskania 100–150 m2 powierzchni. 
 
Stosowanie na powierzchniach drewnianych: rozcieńczyć 1 część produktu ze 100 
częściami wody (np. 10 ml preparatu EXIT 100 na 1 l wody); 200–300 ml rozcieńczonego 
produktu wystarcza do spryskania 1 m2 powierzchni. 

Stosowanie na innych powierzchniach: rozcieńczyć 1 część produktu ze 100 częściami 
wody (np. 10 ml preparatu EXIT 100 na 1 l wody); 5 l rozcieńczonego produktu wystarcza do 
spryskania 100–150 m2 powierzchni. 
 
Dodać koncentratu do wody, zmieszać i opryskiwać przy pomocy niskociśnieniowego 
hydraulicznego rozpylacza. Podłogi, ściany, miejsca za szafami oraz wszelkie miejsca, gdzie 
owady mogą się chować lub biegać dokładnie spryskać cieczą użytkową, tak aby roztwór 
prawie spływał. W przypadku pcheł, dywany, meble z tapicerką miękką i wszelkie miejsca, 
gdzie przebywają zwierzęta, w tym krawędzie dywanów lekko opryskiwać. Pęknięcia i 
szczeliny opryskiwać cienkim strumieniem. Należy poczekać aż preparat wyschnie i w razie 
potrzeby powtórzyć spryskiwanie. 
W przypadku gniazd os stosować o zachodzie słońca. Gniazdo bardzo obficie spryskać, 
(maksymalny czas spryskiwania – 1 minuta). 
 
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 

Do stosowania wyłącznie, jako środek owadobójczy. 
Chronić przed dziećmi. 
Nie wolno stosować na ubrania i pościel. 
Nie stosować w obecności ludzi. 
Nie stosować bezpośrednio na zwierzęta domowe. 
Nie stosować bezpośrednio na trzodę i drób. 
Nie opryskiwać naczyń kuchennych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. 
Chronić przed opryskaniem i skażeniem urządzenia do mleka i pojemniki na mleko. 
Stosować w pomieszczeniach pustych, po wyprowadzeniu ludzi i zwierząt. 
Przed zastosowaniem preparatu zebrać jajka, usunąć paszę oraz wodę i mleko narażone 
na kontakt. 
 
Czas, jaki musi upłynąć od wykonania zabiegu do momentu wprowadzenia ludzi lub 
zwierząt do pustych pomieszczeń: 50 minut. 
 
Środki ostrożności dla osób stosujących środek: 

Nie wdychać rozpylonej cieczy. 
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed 
oddziaływaniem preparatu biobójczego w trakcie wykonywania zabiegu. 
Unikać zanieczyszczenia skóry. 
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.  
Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyjściem z pracy ręce oraz inne 
eksponowane okolice umyć wodą i delikatnym mydłem. 
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. 
 
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: 

Nie wprowadzać do kanalizacji.  
Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.  
Jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych, powiadomić władze. 
 



 

 

Rozlany produkt zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku. 
 
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA OPAKOWANIA 

PRODUKTU BIOBÓJCZEGO 

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo 
oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu.  
Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.  
Unikać kontaktu z wodą.  
Nie magazynować razem z silnymi kwasami, zasadami, środkami utleniającymi. 
Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
PIERWSZA POMOC 

− w przypadku inhalacji: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze,  

− w przypadku kontaktu ze skórą: natychmiast zdjąć zanieczyszczoną produktem odzież  
i przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem, 

− po połknięciu: nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – 
pokazać opakowanie lub etykietę, 

− w przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oczy dużą ilością wody, trzymając powieki 
szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo 
uszkodzenia rogówki. 

 
Ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia: 

− w przypadku inhalacji: pieczenie, kaszel, zawroty i bóle głowy, problemy  
z oddychaniem, 

− w przypadku kontaktu ze skórą: zaczerwienienie, podrażnienie, 

− w przypadku kontaktu z oczami: zaczerwienienie, ból, 

− w przypadku połknięcia: ból brzucha, nudności, drgawki. 
 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza – pokazać pojemnik lub etykietę. 
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. 
 
Okres ważności od daty produkcji: 2 lata  
Data produkcji: 
Ilość produktu w opakowaniu : 
Nr serii: 
 
 
 
 


