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Barevná p řísada do insekticidních p řípravk ů pro rozlišení ošet řených  ploch od 
neošet řených  ploch neodkorn ěného d řeva 
Pasívní pomocný prost ředek 
Druh a množství ú činné složky :  2% barvivo Basic Violet 10   
 
Číslo zápisu do ú ředního registru: 1466-2C 
Držitel rozhodnutí o registraci: NeraAgro,spol. s r .o.,ul. Práce 657 
 Neratovice ,277 11 , ČR , IČO 26 13 37 33, tel.315 66 3181 
Výrobce : NeraAgro,spol. s r.o.,ul. Práce 657 
 Neratovice ,277 11 , ČR , IČO 26 13 37 33, tel.315 66 3181 
 

Varovná ozna čení :   F vysoce ho řlavý,   Xi dráždivý  
Označení z hlediska speciálních rizik p řípravku 
R 36/38 - Dráždí oči a kůži 
R 11 - Vysoce hořlavý 
 
Pokyny pro bezpe čné zacházení 
S 2 -   Uchovávejte mimo dosah dětí  
S 13 - Uchovávejte odděleně od potravin,nápojů a krmiv  
S 20/21 - Nejezte, nepijte a nekuřte při  používání  
S 24/25 -Zamezte styku s kůží a očima 
S 26 Při  zasažení  očí  okamžitě  důkladně vypláchněte  vodou a vyhledejte 
                lékařskou  pomoc 
S 28     Při styku s kůží  okamžitě omyjte velkým množstvím vody 
S 35     Tento  materiál a  jeho obal  musí být zneškodněny bezpečným způsobem 
S 36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice  a ochrané brýle  
          nebo obličejový štít 
S 45  V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou  

pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). 
S 62  Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a     
           ukažte tento obal nebo označení 
 
- Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití ! 
 
Zabraňte kontaminaci vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. 
(nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody /zabraňte kontaminaci vod  
splachem z farem a cest).  
Dodržujte pokyny pro používání ,abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní  
prostředí 
Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel. 
Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany  suchozemských 
obratlovců 
 
Bezpečnostní opat ření 



Scolycid C obsahuje asi 70% ethanolu a proto působí narkoticky, odmašťuje a dráždí  
pokožku. Při zasažení očí může způsobit jejich poškození.  
Při práci se Scolycidem C je nutno zachovávat bezpečnostní opatření shodná s 
bezpečnostními opatřeními insekticidního přípravku, k němuž je Scolycid C přidán.   
Při přípravě a aplikaci pomocného prostředku je nutné používat schválené ochranné 
pomůcky . Protichemický ochranný oděv z textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN 
EN 369) , čepici se štítkem nebo klobouk ,uzavřené ochranné brýle nebo  obličejový 
štít (ČSN EN 166), ústenku nebo polomasku z textilního materiálu (respirátor) (ČSN 
EN 149) gumové rukavice (ČSN EN 374-1) , gumové nebo plastové holinky (ČSN EN 
346).  Při přípravě aplikační kapaliny  navíc používejte   zástěru z PVC nebo 
pogumovaného textilu .   
Dále se ochranné prostředky při aplikaci postřiku řídí dle  přípravku, ke kterému je  
Scolycid C přidán . 
Přípravek je hořlavou kapalinou I.třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí  11,5 oC. 
Obsahuje cca 70 % ethanolu. Ve vodě je rozpustný.   
Eventuelní  požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, případně 
pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného 
zmlžování, nikoliv  silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale 
zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru 
požářiště do okolí a zejména nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů 
povrchových a podzemních vod  a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.  
 
Důležité upozorn ění : při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací  
                                   přístroje, neboť při hoření mohou vznikat toxické zplodiny.  
 
První pomoc  
 
Obecné zásady první pomoci  : 
Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v p řípadě pochybností vyhledejte 
lékařskou pomoc. 
Při stavech ohrožujících život je t řeba přednostn ě provád ět resuscitaci: 
postižený nedýchá   - je nutné okamžitě provádět umělé dýchání 
zástava srdce       - je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce  
bezvědomí   - je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy 
 
a) při zasažení pokožky - odložte potřísněný oděv 
    - omyjte postižené místo velkým množstvím vody, pokud  
      nedošlo k poškození pokožky (poranění) je možné použít  
      i mýdlo 
    - zajistěte lékařské ošetření 
 
b) při zasažení o čí  - ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete  
      oční víčka prsty (třeba i násilím) 
    - výplach provádějte nejméně  10 minut 
    - zajistěte lékařské ošetření 
 
c) při  požití   - dejte vypít  0,5 l vlažné vody s 10 tabletami  
                                             medicinálního   uhlí  ,nevyvolávejte zvracení   
                                          - zajistěte lékařské ošetření 
 



 
d) při  nadýchání  - okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na  
                                               čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv) 
    - zajistěte postiženého proti prochladnutí 
    - zajistěte lékařské ošetření      
 
Při zasažení očí a požití je nutné zabezpečit postiženému urychleně lékařské 
ošetření a informovat lékaře o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby je možné 
terapii konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze na adrese: 
Klinika nemocí z povolání, TIS, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 - 24 91 92 93. 
 
Údaje o výrobku 
Balení : kanystr HDPE se šroubovaným plombovacím uzávěrem 
Hmotnost : 5 litr ů 
Číslo výrobní šarže :                             Číslo PN :  66-010 
Doba použití :a) při dodržení podmínek skladování v neporušených originálních   
                       obalech  je doba použití přípravku  24 měsíců od data výroby 
 
Samostatný Scolycid C nemá insekticidní účinek. Přidáním většího množství 
Scolycidu C do postřikové kapaliny se nezvýší účinek emulze.  
Výrobce neručí za účinek přípravku, pokud nebyl dodržen postup aplikace.  
 
Údaje o použití  
 
Přípravek 
Oblast použití 

Účel použití Koncentrace  % Ochranné 
prostředky 

Scolycid C 
 
lesní hospodářství 

 
 
úsporné postřiky,  
zlepšení smáčivosti 
postřik.kapalin, 
obarvení dřeva 

     
       
         1 % 

   
      
      1.2.1 

 
Příprava post řikové kapaliny  
Ke zvýšení přilnavosti a zajištění dobrého rozlišení ošetřených ploch během aplikace 
se do  100 litrů postřikové kapaliny (t.j. příslušného insekticidního přípravku  a vody) 
připravené podle návodu pro jednotlivé přípravky přidá  1 litr Scolycidu C a dokonale 
promíchá. Takto vzniklou barevnou kapalinou se provádí ošetření podle návodu pro 
příslušný insekticidní přípravek. 
 
Podmínky správného skladování 
Scolycid C se skladuje v čistých uzamykatelných skladištích odděleně od potravin, 
krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotě 
od  0oC  do  + 30oC. Chraňte před přímým slunečním svitem. Uchovávejte obal těsně 
uzavřený mimo dosah zdrojů zapálení. Stejné podmínky dodržujte při přepravě 
přípravku a použití. 
 
Způsob likvidace obalu a neupot řebitelného zbytku 



Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do 
sběru k recyklaci nebo se uloží na vyhrazené skládce. Oplachové vody se použijí na 
přípravu postřikové kapaliny.  
Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se vylijí do mělké rýhy na 
ošetřeném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje povrchových  ani podzemních 
vod.  
Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve 
spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 až 1400 oC ve 
druhém stupni a s čištěním plynných zplodin.    
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