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Etofenprox (Ετοφενπρόξ) Υδατικό διάλυμα (AS)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κατοικίες, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Δημόσιοι χώροι, Χώροι παραγωγής, 
τυποποίησης και αποθήκευσης προϊόντων*

ΣΤΟΧΟΙ Ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια), βαδιστικά (κατσαρίδες, μυρμήγκια, 
ψύλλοι, κοριοί) και ακάρεα.

ΔΟΣΕΙΣ 1 λίτρο / 13τ.μ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ. ΤΠ18-0141/30-4-2015 
Εγγυημένη σύνθεση :  Etofenprox   0,2% β/ο Βοηθητικές ουσίες  99,8% β/β

ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ - ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 

Για την καταπολέμηση ιπταμένων (μύγες, κουνούπια), βαδιστικών εντόμων 
(κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψύλλοι, κοριοί) και ακάρεων

Παρασκευαστής - Κάτοχος της έγκρισης : LODI SAS
Parc d’ Activites des Quatre Routes – 35390 Grand Fougeray - FRANCE

Υπεύθυνος επικοινωνίας - Διανομέας:  ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. 
Αγίου Παύλου 39, 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τηλ. 2108542220                              

Τρόπος εφαρμογής :  Το VESPER C+F SPRAY είναι ετοιμόχρηστο υδατικό διάλυμα και εφαρμόζεται 
με ψεκασμό. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάστε όλους τους χώρους όπου συχνάζουν έντομα 
(τοίχους, δάπεδα, κουφώματα, χαλιά κ.λπ.). Μια εφαρμογή λεπτού στρώματος με ομοιόμορφη 
κατανομή είναι αρκετή και προστατεύει τις επιφάνειες για αρκετές εβδομάδες. Μετά την εφαρμογή να 
αερίζονται καλά οι χώροι πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

Φάσμα δράσης :

Προσοχή 
  H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 P102 Μακριά από παιδιά.
 P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα
  P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ :
Σε περίπτωση κατάποσης : Ξεπλύνετε το στόμα και 
μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε Κέντρο Δηλητηριάσεων 
ή γιατρό σε περίπτωση που δεν νιώθετε καλά.
Αντίδοτο : Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική 
θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777
                 Αρ. Παρτίδας :
                 Ημ. παραγωγής :   

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης :
Στην αρχική, κλειστή του συσκευασία, σε  χώρο 
δροσερό ξηρό, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

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

Πριν την εφαρμογή του προϊόντος απομακρύνετε από το χώρο ανθρώπους, οικόσιτα ζώα (ενυδρεία και 
ερπετάρια) και τρόφιμα.

<< ΜΑΚΡΙΑ 
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ >>

* Με την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται 
σε επαφή με το αποθηκευμένο προϊόν, 
ακάλυπτη τροφή ή σπόρους
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