
Τρόπος εφαρμογής:
Για χρήση με αυτόματη συσκευή ψεκασμού.
Τοποθετήστε τη φιάλη στη συσκευή αυτόματου ψεκασμού. Τοποθετήστε τη συσκευή: σε ύψος 
2-2,5 μέτρα από το έδαφος και 30 εκ. από την οροφή, μακριά από ρεύματα αέρος (εγκαταστάσεις 
κλιματισμού) και πηγές ανάφλεξης.
 Η συσκευή ψεκάζει κάθε 15 λεπτά της ώρας ποσότητα σκευάσματος ίση με 0.075ml /ψεκασμό μέσω 
ειδικής δοσομετρικής βαλβίδας και αρκεί για να προστατέψει από ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια, 
κ.α.) χώρο 170 κ.μ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικούς χώρους και νοσοκομεία (εκτός 
θαλάμων ασθενών).
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με το χέρι: Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε χρήση. 
Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Κρατώντας όρθια τη φιάλη ψεκάστε ψηλά στο κέντρο του χώρου, 
μόνο στον αέρα και ποτέ σε επιφάνειες. Για δωμάτιο 30κ.μ. χρειάζονται 5-6 δευτερόλεπτα ψεκασμού. 
Βγείτε αμέσως από το δωμάτιο και αφήστε το κλειστό για 15 λεπτά. Αερίστε το καλά πριν το 
ξαναχρησιμοποιήσετε.
Επίσης πρέπει:
Σε ακτίνα έως 2,5 μέτρα μπροστά και κάτω από τη συσκευή, να μην υπάρχουν:
-εκτεθειμένα τρόφιμα σε οποιαδήποτε μορφή
-επιφάνειες και υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
-οικιακά ζώα (ωδικά πτηνά, ενυδρεία ) και άνθρωποι
Φάσμα δράσης:

Εγγυημένη σύνθεση: 
Pyrethrins ............................................................ 1  % β/β
Piperonyl butoxide ......................................... 11,2  % β/β
Bοηθητικές ουσίες ..................................... 85,82 % β/β
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Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπταμένων εντόμων
(μύγες, κουνούπια, φλεβοτόμοι κ.λπ.)
 ΜΟΡΦΗ: Αερόλυμα (Aerosol) (AE)

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ.: ΤΠ18-0096/24-10-2013

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Αρ. Παρτίδας, Ημ παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ιδιαίτερα εύφλεκτο αερόλυμα - Δοχείο 
υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί 
να διαρραγεί - Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις
ΠΡΟΦΥΛΛΑΞΕΙΣ
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε 
μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή 
την ετικέτα - Μακριά από θερμότητα, θερμές 
επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες 
πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε - Μην ψεκάζετε 
κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης - Να μην 
τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση - Να μην έρθει 
σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα - 
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να 
μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν 
τους 50 °C.
Χρονική σταθερότητα σκευάσματος
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά 
Κλειστός. Αποθηκεύεται σε καλά 
αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. Να 
προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην 
εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 
50°C.  Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό, για 
δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

Καθαρό Περιεχόμενο:  250 ml
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Πεδιο 
Εφαρμογης

Στοχοι Δοσεις Χρονος 
Εφαρμογης

Εσωτερικοί 
χώροι.

Ιπτάμενα 
έντομα (μύγες, 
κουνούπια, 
φλεβοτόμοι)

α. Ψεκασμός 0.075ml 
ανά 15 ́σε χώρο 170κ.μ.
β. Ψεκασμός 5-6sec για 
χώρο 30κ.μ.

Καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του 
έτους

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πρώτες Βοήθειες:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα 
ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους 
Σε περίπτωση εισπνοής βάλτε τον παθόντα να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 
και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε 
συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Παρασκευαστής σκευάσματος - Κάτοχος της έγκρισης: OR.MA 
S.r.l, Via Saba 4, 10028 Trofarello Italy

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά : ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.
Αγίου Παύλου 39 - 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τηλ. 2108542220

Καταστήματα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους 
(ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

PYRETHRUM SPRAY
EXTRA


