ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φάσμα δράσης

• Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/κανονισμούς.

ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, αφαιρέστε τους φακούς επαφής και πλύνετε τα αμέσως με
άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης: μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμογή με ψεκασμό επιφανειών (σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους):
Εφαρμόζεται με χειροκίνητο, μηχανικό ή ηλεκτρικό ψεκαστήρα με ομοιόμορφο ψεκασμό των επιφανειών, χωρίς απορροή, με χαμηλή πίεση και με ιδιαίτερη προσοχή σε ρωγμές-χαραμάδες-σχισμές. Φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή και προστασία ματιών/προσώπου κατά
την ανάμιξη. Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα πριν από τη χρήση. Μην εισέλθετε στην περιοχή
εφαρμογής για τουλάχιστον 30 λεπτά και πριν να έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
Εφαρμογή με ψεκασμό στον αέρα σε κλειστούς χώρους:
Εφαρμόζεται με θερμικό ή κρύο νεφελο-ψεκαστήρα, με ψεκαστήρα εξαιρετικά χαμηλού όγκου (ULV),
με ψεκαστήρα χειρός ή πλάτης σχεδιασμένα για ψεκασμό στον αέρα. Πριν την εφαρμογή, κλείστε παράθυρα και πόρτες και σβήστε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ψεκάστε στον αέρα γύρω, όταν
τα έντομα στόχοι είναι ενεργοί και με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου περνούν, κρύβονται ή αναπαράγονται. Κρατήστε μακριά ανθρώπους και ζώα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Κρατήστε κλειστά
για 1 ώρα. Μετά την εφαρμογή, αερίστε την περιοχή για τουλάχιστον 4 ώρες ή χρησιμοποιείστε ανεμιστήρα (1200 m3/h αναλογία) για να αερίσετε το χώρο. Μην εισέρχεσθε στην περιοχή εφαρμογής αν
δεν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και μπότες
καθώς και προστασία των ματιών κατά την αραίωση. Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς /
εκνεφώματα. Φοράτε αναπνευστική προστασία στην επανείσοδο στο χώρο μετά την εφαρμογή.
Εφαρμόζεται σε κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δημόσια κτήρια και γραφεία,ξενοδοχεία, καταστήματα, νοσοκομεία - γηροκομεία, φυλακές (σε άδειους θαλάμους), μέσα και γύρω από στρατώνες,
χώρους παρασκευής, επεξεργασίας και εμπορίας τροφίμων (εστιατόρια, σουπερμάρκετ, κ.λπ.), χώρους
συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων, άδειες αποθήκες και μύλους σιτηρών, σφαγεία, μέσα μεταφοράς (πλοία,λεωφορεία, αεροπλάνα, φορτηγά κλπ). Εφαρμόζεται επίσης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στέγαστρα, γαλακτοκομεία και στάβλους.
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Προσθέστε
την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Οι κενές φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό
ξέπλυμα και τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο βυτίο του ψεκαστήρα. Χρησιμοποιείστε το διάλυμα την ημέρα της παρασκευής του και κατά προτίμηση αμέσως μετά την παρασκευή του. Μετά τον
ψεκασμό ξεπλύνετε το ψεκαστικό εξοπλισμό με καθαρό νερό.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του
κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό (θερμοκρασίες 6°C έως 30°C) και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.
Καταστήματα πώλησης: Επιτρέπεται η πώλησή του από καταστήματα εμπορίας Γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Cyphenothrin (Συφενοθριν) + Prallethrin (Πραλλεθριν)
ZW – Μίγμα CS (Αιώρημα μικροκαψουλών) και EW (εναιώρημα, λάδι σε νερό)
Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: ΤΠ18-0215 / 12-10-2016

Οικιακοί και
επαγγελματικοί
χώροι, δημόσια
κτήρια και
γραφεία,
γεωργικές και
κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις,
εσωτερική και
εξωτερική χρήση

EΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Cyphenothrin 10% β/ο
Prallethrin 1% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες 87,66% β/β

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο
για την καταπολέμηση ιπταμένων και
βαδιστικών αρθροπόδων
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

Οικιακοί και
επαγγελματικοί
χώροι, δημόσια
κτήρια και
γραφεία,
γεωργικές και
κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ

• 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

Περιεχόμενο 1 λίτρο
Παρασκευαστής - Κάτοχος της έγκρισης: GAT Microencapsulation GmbH,
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Αυστρία
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

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΟΣΕΙΣ

Μυρμήγκια (ακμαία και προνύμφες του Lasius niger),
Κοριοί (ακμαία και νύμφες του Cimex lectularius),
Σκαθάρι απορριμμάτων (ακμαία και προνύμφες
του Alphitobius diaperinus),
Κατσαρίδες (ακμαία και νύμφες των Blatta
orientalis, Blatella germanica),
Άκαρι των πουλερικών (ακμαία και νύμφες
του Dermanyssus gallinae),
Οικιακή μύγα και μύγες των στάβλων (Musca
domestica, Chrisomya megacephala, Haematobia irritans
και Stomoxys calcitrans),
Κουνούπια (Culex pipiens, Aedes sp., Anopheles sp.),
κουνούπια τίγρης (Aedes albopictus),

Εφαρμογή με ψεκασμό
επιφανειών:
100 κ.εκ. σε 5lt νερό*
για επιφάνεια 100
τετραγωνικών μέτρων

Σφήκες (Vespula vulgaris, Vespa velutina)

Εφαρμογή στις Σφηκοφωλιές ή απευθείας στα έντομα
σε δόση 50 κ.εκ.
από ψεκαστικό διάλυμα
100 κ.εκ. σε 5lt νερό

Kοριοί (ακμαία και νύμφες του Cimex lectularius),
Σκαθάρι απορριμμάτων (ακμαία και προνύμφες
του Alphitobius diaperinus),
Κατσαρίδες (ακμαία και νύμφες των Blatta orientalis,
Blatella germanica)
Άκαρι των πουλερικών (ακμαία και νύμφες
του Dermanyssus gallinae),
Οικιακή μύγα και μύγες των στάβλων (Musca
domestica, Chrisomya megacephala, Haematobia
irritans και Stomoxys calcitrans)

Εφαρμογή με ψεκασμό
στον αέρα σε κλειστούς
χώρους:
Με θερμικό
νεφελο-ψεκαστήρα
(Hot fogging): 100 κ.εκ.
BOMEX® FARUMY (αδιάλυτο)
για 500 κυβικά μέτρα

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμογή
καθ’ όλη
τη διάρκεια
του έτους.
Επαναλάβετε
την εφαρμογή
μετά από
3 μήνες
εάν χρειαστεί

Mε κρύο νεφελο-ψεκαστήρα
(Cold fogging):
100 κ.εκ. σε 5 lt νερό*
για 500 κυβικά μέτρα

Παρατηρήσεις:
* Η αναγκαία ποσότητα νερού εξαρτάται από την κατάσταση της επιφάνειας και τον εξοπλισμό εφαρμογής. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα καθαρίστε τις επιφάνειες πριν εφαρμόσετε το προϊόν. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
Το σκεύασμα έχει υπολειμματική διάρκεια δράσης 3 μήνες (ανάλογα τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την επιφάνεια εφαρμογής).
Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν φυσάει ή σε περίπτωση βροχής.
• Σε χώρους όπου οι άνθρωποι και τα κατοικίδια ζώα μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ψεκασμένο σκεύασμα, εφαρμόστε
το προϊόν σε λωρίδες ή μόνο σε σημεία όπως ρωγμές - χαραμάδες - σχισμές.
• Περιμετρική εφαρμογή: ψεκάστε μια συνεχή ζώνη 20 έως 30 εκ. πλάτος σχηματίζοντας ένα αποτελεσματικό φράγμα γύρω από
πόρτες, παράθυρα και ανοίγματα, με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου τα έντομα συνήθως κρύβονται.
• φηκοφωλιές: Εφαρμόστε απευθείας στη φωλιά και ειδικά γύρω από την είσοδο, μέχρι να εμποτιστεί καλά. Οι εφαρμογές πρέπει
να γίνονται το σούρουπο όταν τα έντομα έχουν ελάχιστη κινητικότητα, με κατάλληλο εξοπλισμό ψεκασμού (με μακρινή
λόγχη/μπάρα) και προστατευτικά ενδύματα γάντια και μπότες. Καταστρέψτε τη φωλιά μετά τον ψεκασμό. Κρατήστε μακριά ανθρώπους και ζώα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
• Φωλιές μυρμηγκιών: Εφαρμόστε σε μία περιοχή ενός (1) τετρ. μέτρου γύρω από τη φωλιά και μία ζώνη 10 εκατοστών στα μονοπάτια των μυρμηγκιών.
• Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: μπορείτε να ψεκάσετε σε επιφάνειες, παρουσία ζώων. Μην εφαρμόζετε απευθείας
στα ζώα.

Αρ. Παρτίδας / Ημ. Παραγωγής / Ημ. Λήξης: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

