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Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου  για την καταπολέμηση 
ιπτάμενων και βαδιστικών εντόμων

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: deltamethrin 2,5 % β/β
Βοηθητικές ουσίες:  97,45 % β/β

Κάτοχος της έγκρισης: 
SHARDA EUROPE B.V.B.A., 
Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 
Sharda Balkan Μον. Ε.Π.Ε., Παύλου Μελά 1, Χαλάνδρι.
Διανομέας:
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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 50γρ

Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητή-
στε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι
δυνατόν).
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
και δείξτε την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με
άφθονο νερό και σαπούνι.
Το σκεύασμα μπορεί να προκαλέσει παροδική καταρροή, βήχα
και δάκρυα.
Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό
αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτω-
ματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Tα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν με σκίσιμο,
για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται
σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος
Συνθήκες αποθήκευσης:
Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε κανονικές συνθήκες
θερμοκρασίας μακριά από άμεσο ηλιακό φως, διατηρείται
σταθερό για δύο (2) χρόνια.
Καταστήματα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώληση του από καταστήματα εμπορίας γεωρ-
γικών φαρμάκων και από φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους
(ράφια, προθήκες κ.λ.π.) μακριά από καλλυντικά και φάρμακα.

Deltamethrin (Δελταμεθρίν)
Βρέξιμη Σκόνη (WP)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δηλώσεις επικινδυνότητας
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους

οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

• Για να αποφύγετε τους κινδύνους
για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις προφύλαξης
• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή,

να έχετε μαζί σας τον περιέκτη
του προϊόντος ή την ετικέτα.

• Διαβάστε την ετικέτα πριν 
από τη χρήση.

• Να μην έρθει σε επαφή με 
τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

“ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ”
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 50γρ

Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών.
Ψεκασμός των επιλεγμένων επιφανειών από κατάλληλη από-
σταση (0,5-1 μέτρο) για ομοιόμορφη διαβροχή τους. Ο ψεκα-
σμός κατευθύνεται στις επιφάνειες και ποτέ στον αέρα, μέχρι
να διαβραχούν καλά, χωρίς να τρέχουν σταγόνες.
Κατά τον ψεκασμό έχετε ανοιχτά παράθυρα και πόρτες και
απομακρυνθείτε από το δωμάτιο μέχρι να στεγνώσουν οι επι-
φάνειες και να αεριστεί ο χώρος. Η διάρκεια δράσης του εξαρ-
τάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, την απορροφητικότητα
των επιφανειών και τη συχνότητα καθαρισμού τους. Ο ψεκα-
σμός επαναλαμβάνεται μόνο όταν αρχίσουν να εμφανίζονται
ξανά ζωντανά έντομα.
Κατσαρίδες: Ψεκάζουμε σκοτεινά και υγρά σημεία σε υπό-
γεια, σοφίτες, αποθήκες, μέσα (απουσία τροφίμων) και κάτω
από ντουλάπια ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, γύρω και κάτω
από ηλεκτρικές συσκευές, σε τουαλέτες και λεβητοστάσια.
Μύγες: Ψεκάζουμε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των
καταλυμάτων των ζώων (στάβλοι κ.τ.λ.) των κατοικιών και
άλλων κτισμάτων με ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες.
Συστήνεται ένας δεύτερος ψεκασμός στις εστίες μόλυνσης (κο-
προσωροί, σκουπίδια κ.τ.λ.) 2-3 ημέρες μετά τον πρώτο για
την καταπολέμηση των νεοεκκολαφθέντων εντόμων.
Αράχνες: Πάνω στις αράχνες και στους ιστούς, στις γωνίες των
τοίχων, κάτω από έπιπλα και άλλα μεγάλα αντικείμενα.
Μυρμήγκια: Γύρω από πόρτες και παράθυρα, κατά μήκος των
σοβατεπί, στα κενά ξύλινων επενδύσεων και τοίχων και του
πατώματος, πίσω και κάτω από ντουλάπια, ηλεκτρικές συ-
σκευές και μεγάλα αντικείμενα, κάτω από το νεροχύτη και
όπου περπατούν μυρμήγκια.
Κοριοί: Στα κρεβάτια, στα σανίδια τους αλλά όχι στα στρώ-
ματα και τα στρωσίδια, κάτω από χαλιά, έπιπλα κ.τ.λ.
Κουνούπια: Ψεκάζουμε εσωτερικούς τοίχους, οροφές κατοι-
κιών, στάβλων, αποθηκών κ.τ.λ. Τα σημεία εφαρμογής είναι
ανάλογα με τις προτιμήσεις των τοπικών ειδών κουνουπιών. Ο
ψεκασμός κατευθύνεται στο κατώτερο ή ανώτερο μέρος τοί-
χων. Σε  ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ανάγκη να γίνει
ψεκασμός στην κάτω επιφάνεια των επίπλων ή τις εξωτερικές
προεκτάσεις της στέγης.
Απεντομώσεις κενών αποθηκών: Ψεκάζουμε ομοιόμορφα τις
επιφάνειες των κενών αποθηκών.
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
Διαλύεται αποκλειστικά και μόνο σε νερό.
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με νερό μέχρι τη μέση. Δια-
λύστε το σκεύασμα σε άλλο σκεύος με μικρή ποσότητα νερού
και ρίξτε το στο ψεκαστικό αναδεύοντας. Προσθέστε το υπό-
λοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Οδηγίες και πληροφορίες για τη xρήση του σκευάσματος:
• Χρησιμοποιείστε το περιεχόμενο της συσκευασίας με προσοχή.
• Μην τρώτε, μην καπνίζετε και βάζετε τα χέρια σας στα μάτια,

τη μύτη και το στόμα την ώρα που ψεκάζετε.
• Μικρά παιδιά, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή θηλα-

σμού, άρρωστοι, κατοικίδια ζώα, ωδικά πουλιά και γυάλες
με ψάρια πρέπει να απομακρύνονται από τους ψεκασμένους
χώρους.

• Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες που προορίζονται για τη συν-
τήρηση, τη προπαρασκευή, και την κατανάλωση τροφίμων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ

Οικιακοί, 
βιομηχανικοί χώροι
και κενές αποθήκες.

Ιπτάμενα έντομα
(όταν δεν πετούν)
Μύγες
Κουνούπια

Βαδιστικά έντομα
Κατσαρίδες
Kοριοί
Μυρμήγκια
Αράχνες

Για κουνούπια 
10-20γρ σκευάσματος
σε 1λιτ νερού 
εφαρμόζεται με 
ψεκασμό 
σε 16-25m2

επιφάνειας.
Για κατσαρίδες, 
μυρμήγκια, κοριούς,
μύγες, αράχνες
4-6γρ σκευάσματος 
σε 1λιτ νερού 
εφαρμόζεται με 
ψεκασμό σε 8-12m2

επιφάνειας
Στις κενές αποθήκες
εφαρμόζεται 40γρ
σκευάσματος σε
500m2

επιφάνειας

Παρατηρήσεις:
1. Να γίνεται τοπική χρήση σε σημεία που συχνάζουν συνε-

χώς έντομα, όπως σε χαραμάδες και ρωγμές.
2. Να μη χρησιμοποιείται σε είδη ρουχισμού, σε κλινοσκεπά-

σματα, ή σε μαλακά είδη επίπλωσης.
3. Τρόφιμα που τυχόν έχουν αποθηκευτεί στο χώρο της επέμ-

βασης, πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο αυτό, ή να
προστατεύονται με αδιάβροχο κάλυμμα πριν την επέμβαση.

4. Μην το εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε ζώα.
5. Να μην εφαρμόζεται σε αποχετεύσεις ή γύρω από αυτές.

• Καλύψτε τρόφιμα, εξοπλισμό προετοιμασίας και φύλαξης
τροφίμων και σκεύη φαγητού πριν τη χρήση.

• Μην ψεκάζετε επάνω σε φλόγα ή πυρακτωμένες επιφάνειες
θερμαντικών ή μαγειρικών συσκευών, καθώς και σε καλώ-
δια ή συνδέσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

• Μετά από κάθε εφαρμογή πλένετε καλά με νερό και σα-
πούνι τα χέρια και το πρόσωπό σας, καθώς και τα σημεία
του σώματός σας που έχουν ρυπανθεί.

• Μην πιάνετε με τα χέρια σας τις ψεκασμένες επιφάνειες και
ιδίως τα παιδιά.

• Μην παρασκευάζετε ψεκαστικό υγρό περισσότερο από
αυτό που θα χρειασθείτε.

• Μην αφήνετε τη συσκευασία σε μέρη που τα βλέπει ο ήλιος.
• Αποθηκεύστε το σκεύασμα και τον ψεκαστήρα μακριά από

τρόφιμα ή μαγειρικά σκεύη, σε μέρος δροσερό που δεν το
φθάνουν τα παιδιά.

• Αερίζετε πολύ καλά τους χώρους, πριν την επανείσοδό σας.
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