ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματική
αντίδραση
• Πολύ τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες
επιπτώσεις

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Μην αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα.
• Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε
• Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
• Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/κανονισμούς

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια 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

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες (χώρους για εφαρμογή ULV) που προορίζονται για τη συντήρηση, την προπαρασκευή και την κατανάλωση τροφίμων.
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής, απομακρύνετε μη εξειδικευμένο προσωπικό και ζώα από το
χώρο εφαρμογής.
Το προϊόν είναι τοξικό για τις γάτες.
Μετά από κάθε εφαρμογή πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι.
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του βιοκτόνου προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του
ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν, για τη
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση
ή ανάκτηση ενέργειας.

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

Permethrin (Περμεθριν)
Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: ΤΠ18-0167 / 10-08-2015

EΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Permethrin 25% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες 74,75% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο που δρα
δια επαφής και στομάχου
για την καταπολέμηση ιπτάμενων
και βαδιστικών εντόμων
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, σκιερό και καλά αεριζόμενο,
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 Υ.Α.Α.&Τ.

Περιεχόμενο
1

λίτρο

5

λίτρα

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

Εφαρμόζεται από επαγγελματίες χρήστες σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους όπως: κατοικίες, γραφεία, εργοστάσια,
άδειες αποθήκες και αμπάρια πλοίων (όπου πρόκειται να αποθηκευθούν μόνο συσκευασμένα προϊόντα και όχι χύδην τροφές, σπόροι ή άλευρα), καταστήματα, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια, εστιατόρια, χώρους παρασκευής, επεξεργασίας και εμπορίας τροφίμων (απουσία τροφίμων), ξενοδοχεία, γύρω από κτήρια και κατοικίες, πάρκα, χώρους αναψυχής και αθλητικών
γηπέδων, σπίτια σκυλιών, μέσα μεταφοράς (πλοία, τρένα, λεωφορεία, αεροπλάνα, φορτηγά κλπ), χώροι συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων, γεωργικές εγκαταστάσεις, στάβλοι, ορνιθοτροφεία και κτηνοτροφικές μονάδες.
Εφαρμογή με ψεκασμό επιφανειών (σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ): Εφαρμόζεται με χειροκίνητο, μηχανικό
ή ηλεκτρικό ψεκαστήρα από κατάλληλη απόσταση που να εξασφαλίζει την καλή και ομοιόμορφη διαβροχή της επιφάνειας,
χωρίς όμως να στάζουν, με ιδιαίτερη προσοχή σε ρωγμές - χαραμάδες - σχισμές.
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 που να εξασφαλίζουν διάμετρο σταγόνας <50μ. Κλείστε παράθυρα και πόρτες πριν την εφαρμογή. Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα πριν τη χρήση και κρατήστε τα κλειστά για 1 ώρα.
Αερίστε την περιοχή για τουλάχιστον 4 ώρες ή χρησιμοποιείστε ανεμιστήρα (1200 m³/h αναλογία) για να αερίσετε το χώρο.
Μην εισέρχεσθε στην περιοχή εφαρμογής για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την επέμβαση.
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Χρησιμοποιείστε
το διάλυμα την ημέρα της παρασκευής του και κατά προτίμηση αμέσως μετά την παρασκευή του.

ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οικιακοί και
επαγγελματικοί
χώροι

ΣΤΟΧΟΙ
Βαδιστικά έντομα:
Μυρμήγκια (Lasius niger, L. neglectus),
Κατσαρίδες (Blatta orientalis, Blatella germanica),
Ψαλίδες (Forficula auricularia),
Ψύλλοι (ενήλικα έντομα και προνύμφες)
(Ctenocephalides felis),
Σκαθάρι δέρματος (Dermestes maculatus),
Ασημόψαρο (Lepisma saccharina),
Άκαρι των πουλερικών (Dermanyssus gallinae),
Σκαθάρι απορριμμάτων (Alphitobius diaperinus),
Σκαθάρι σιτηρών (Sitophilus granarius),
Κόκκινο σκαθάρι σιτηρών (Rhizopertha dominica),
Πριονωτό σκαθάρι (Oryzaephilus surinamensis),
Σκαθάρι των αλεύρων (Tribolium confusum)

ΔΟΣΕΙΣ
Εφαρμογή με
ψεκασμό επιφανειών:
Σε περίπτωση μεγάλης
προσβολής
50 κ.εκ. σε 5 λίτρα νερό για
επιφάνεια 100 τετρ. μέτρα
Σε περίπτωση ελαφριάς
προσβολής
25 κ.εκ. σε 5 λίτρα νερό για
επιφάνεια 100 τετρ. μέτρα

Ιπτάμενα έντομα:
Οικιακή μύγα (Musca domestica),
Κουνούπια (Aedes aegypti, Culex pipiens),
Σκώροι των ρούχων (Tineola bisselliella)
Κοριοί (Cimex lectularius)
Οικιακοί και
επαγγελματικοί Σκώροι αποθηκών, τροφίμων
(Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella)
χώροι
άδειες αποθήκες

Α. Εφαρμογή με θερμικό
νεφελο-ψεκαστήρα
(Hot fogging):
100 κ.εκ. BOMEX® PERM 25 CS
(αδιάλυτο) για 500
κυβικά μέτρα
B. Εφαρμογή με κρύο
νεφελο-ψεκαστήρα
(Cold fogging):
100 κ.εκ. σε 5 λίτρα νερό
για 500 κυβικά μέτρα

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

