
EΓΓΥηΜΕΝη ΣΥΝΘΕΣη: Permethrin   11,37% β/β
Tetramethrin  1,64% β/β
Piperonyl butoxide (PBO) 6,4% β/β 
Βοηθητικές ουσίες  79,04% β/β

“ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ”

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση 
ιπτάμενων εντόμων (όπως κουνούπια, μύγες) και 

βαδιστικών εντόμων (όπως κατσαρίδες)

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: ΤΠ18-0278/25-07-2017

Permethrin(Περμεθριν)+Tetramethrin(Τετραμεθριν)+
PBO(Πιπερονυλ Μπουτοξιντ)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας
Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό)
και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της
μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση
ή ανάκτηση ενέργειας.

Αρ. Παρτίδας / ημ. Παραγωγής / ημ. Λήξης
ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΣΕ ΠΕΡIΠΤωΣη ΕΠΑφHΣ ΜΕ ΤΑ ΜAΤιΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡιΠΤωΣη ΕΠΑφηΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και
σαπούνι.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο σε εξωτερικό χώρο και
αφήστε το να ξεκουραστεί. Αν το πρόβλημα επιμένει, ζητήστε ιατρική
συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα
γιατρό. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική
θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προ-

ϊόντος ή την ετικέτα.
• Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής

προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
• Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σε σημεία συλλογής επικίνδυνων

ή ειδικών αποβλήτων.

Συμπληρωματικές πληροφορίες  
• Μην ψεκάζετε πάνω σε τρόφιμα.
• Μην ψεκάζετε πάνω στα ζώα αλλά στις επιφάνειες.
• Μην πιάνετε τις ψεκασμένες επιφάνειες και ιδίως τα παιδιά.
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφό-
σον ζητηθεί.

KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμά-
κων και μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το
ΥΠ.Α.Α.Τ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο
και σε θερμοκρασία δωματίου, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την
ημερομηνία παρασκευής.

* Η ποσότητα είναι ανάλογη με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

• Προκαλεί σοβαρή
οφθαλμική βλάβη.

• Προκαλεί ερεθισμό 
του δέρματος.

• Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματική 
αντίδραση.

• Πολύ τοξικό για 
τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με  
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικοί
και
εξωτερικοί
χώροι

50

100

200

Ψεκασμός της επιφάνειας από
μικρή απόσταση για καλή 
διαβροχή (χωρίς να στάζει) με 1
λίτρο ψεκαστικού διαλύματος
ανά 10-15 τετρ. μέτρα*.

Το σκεύασμα εφαρμόζεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΣΤΟΧΟΙ

Κουνούπια 
(ακμαία) 

Μύγες

Βαδιστικά 
έντομα
(Κατσαρίδες)

ΔΟΣΕΙΣ
κ.εκ./10 λίτρα νερό

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόζεται αραιωμένο σε νερό με ψεκασμό των προς απεντόμωση εσω-
τερικών και εξωτερικών επιφανειών. Ψεκάστε σε τοίχους, πατώματα, πίσω
από ντουλάπια, και γενικά σε όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα. Ψε-
κάστε κατευθυνόμενα και με ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ  
Ανακινήστε το προϊόν και διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος
σε νερό αναδεύοντας. Συνιστάται το διάλυμα να χρησιμοποιείται εντός της ημέ-
ρας παρασκευής του.

KINΔΥΝΟΣ

Παρασκευαστής - Κάτοχος της έγκρισης: BLEU LINE S.r.l.,
Via Virgilio, 28 – Z.I. Villanova – 47122 Forli (FC) - Italy (Ιταλία)

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. 
Αγ. Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 8542220, 210 8542270, Fax. 210 8542253
www.protecta-health.gr • e-mail: info@protecta-health.gr

Περιεχόμενο: 1 λίτρο   

Permex 22EPermex 22E®


