Termidor 9 SC

Fipronil (φιπρονίλ)
Πυκνό Εναιώρημα (SC)
Εγγυημένη σύνθεση:
Fipronil 9,1% β/β
Βοηθητικές ουσίες 89,9% β/β
Εντομοκτόνο για τον έλεγχο τερμιτών, σε
ανοιχτούς χώρους και εξωτερικούς τοίχους
κτιρίων.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙΑ
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
• Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα
από παρατεταμένη έκθεση από στόματος
Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: ΤΠ18-0063/8-4-2013
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200 κ.εκ.

Xn

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
Ν

ENTOMOKTONO
Αριθμός Παρτίδας:
Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής:
Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης:
Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ –
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449,
153 43 Αγ. Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130,
www. basf-agro.gr

®

Σήμα κατατεθέν BASF

4 014348

966894

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

81077574 GR 1063

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
• Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
• Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
• Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση
του περιβάλλοντος.
• «Περιέχει 2-methyl-2H-isothiazol-3-one και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση»
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα.
Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Αν προκύψουν δυσκολίες ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το Φύλλο Ορθού
Χειρισμού στο γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο, μεταφέρετέ τον
στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό
και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο
τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα
ανοιχτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως και πιείτε

άφθονο νερό. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το
στόμα, αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική
θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Το TERMIDOR 9SC προορίζεται για προληπτικές εφαρμογές, μετά τη
διάλυσή του στο νερό, για τον έλεγχο τερμιτών σε ανοιχτούς χώρους
και εξωτερικούς τοίχους κτιρίων, όπως οικιακές εγκαταστάσεις, κτίρια
δημόσιας χρήσης, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Οι εφαρμογές γίνονται με έγχυση σε οπές που ανοίγονται στο έδαφος ή
στους τοίχους.
Α. Η εφαρμογή στο έδαφος γίνεται με διάλυση 0,1 λίτρων σκευάσματος σε
100 λίτρα νερό και εφαρμογή 5 λίτρων διαλύματος/τ.μ. (5 κ.εκ. σκευάσματος/
τ.μ.).
Η εφαρμογή του σκευάσματος γίνεται με τη διάνοιξη οπών στο έδαφος,
σε απόσταση 15 – 20cm από τον κάθετο τοίχο. Οι οπές πρέπει να γίνονται
κάθε 20 cm, σε βάθος15 – 20cm. Διάμετρος οπής 10 mm.Εφαρμογή 1 λίτρου
ψεκαστικού διαλύματος ανά οπή.

Β. Η εφαρμογή στον τοίχο γίνεται με διάλυση 0,2 λίτρων σκευάσματος σε
100 λίτρα νερού και εφαρμογή 5 λίτρων διαλύματος ανά γραμμικό μέτρο
(10 κ.εκ. σκευάσματος/γραμμικό μέτρο).
Η εφαρμογή του σκευάσματος γίνεται με τη διάνοιξη οπών στον τοίχο σε
ύψος 20 εκατοστών από τη βάση του τοίχου, με κλίση 200 έως 300, ίσο με τα
2/3 του τοίχου. Οι οπές πρέπει να γίνονται κάθε 20 cm. Διάμετρος οπής 10 mm.
Εφαρμογή 1 λίτρου ψεκαστικού διαλύματος ανά οπή. Μετά την έγχυση του
προϊόντος θα πρέπει να επανασφραγίζεται η οπή.
Μην επιτρέπετε στους διαμένοντες και τα οικόσιτα ζώα να βρίσκονται στην
περιοχή εφαρμογής κατά την διάρκεια της εφαρμογής και μην έρχεστε σε
επαφή με τις επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα έως ότου
το διάλυμα στεγνώσει.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ανοιχτοί χώροι,
εξωτερικοί τοίχοι κτιρίων
(οικιακές εγκαταστάσεις,
κτίρια δημόσιας χρήσης)
εμπορικές και
βιομηχανικές
εγκαταστάσεις.

ΣΤΟΧΟΙ
Τερμίτες

ΔΟΣΕΙΣ
(κ.εκ./5 λίτρα)
Έδαφος :5 κ.εκ.
σκευάσματος /τ.μ
Τοίχος: 10 κ.εκ.
σκευάσματος /γραμμικό
μέτρο
1 λίτρο ψεκαστικού
διαλύματος ανά οπή

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προληπτικές
εφαρμογές καθ’
όλη τη διάρκεια
του έτους

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίστε τον ψεκαστήρα/δοχείο με νερό κατά το 1/3.
Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος.
Ανακινήστε καλά και συμπληρώστε με συνεχή ανάδευση.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
παρασιτοκτόνα.

Δεν

συστήνεται

ο

συνδυασμός

του

με

άλλα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια στην αρχική συσκευασία, μακριά από
θέρμανση, υγρασία, άμεσο ηλιακό φως και ψύξη, σε θερμοκρασίες από
0 – 40 °C.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:
Επιτρέπεται η πώλησή του, μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών
φαρμάκων.

Termidor 9 SC

Fipronil (φιπρονίλ)
Πυκνό Εναιώρημα (SC)
Εγγυημένη σύνθεση:
Fipronil 9,1% β/β
Βοηθητικές ουσίες 89,9% β/β
Εντομοκτόνο για τον έλεγχο τερμιτών, σε
ανοιχτούς χώρους και εξωτερικούς τοίχους
κτιρίων.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙΑ
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
• Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα
από παρατεταμένη έκθεση από στόματος
Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: ΤΠ18-0063/8-4-2013

®

Fipronil (φιπρονίλ)
Πυκνό Εναιώρημα (SC)
Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β
Βοηθητικές ουσίες 89,9% β/β

200 κ.εκ.

Xn

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
Ν

ENTOMOKTONO
Αριθμός Παρτίδας:
Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής:
Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης:
Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ –
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449,
153 43 Αγ. Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130,
www. basf-agro.gr

®

Σήμα κατατεθέν BASF

4 014348

966894

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

81077574 GR 1063

