ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί
σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό,
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά με άφθονο νερό.
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793777
Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος προστατευμένο
από απ’ ευθείας έκθεση στο ηλιακό φως διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.
Απαγορεύεται η χρήση του σε χώρους που
πρόκειται να αποθηκευτούν μη συσκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές όπως
και σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή
με αποθηκευμένα συσκευασμένα τρόφιμα,
σπόροι ή ζωοτροφές.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται σε ρουχισμό και κλινοσκεπάσματα.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας
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Βιοκτόνο (Εντομοκτόνο) επαφής σε μορφή
αιωρήματος μικροκαψουλών (CS)
Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης: εντομοκτόνο επαφής για την
καταπολέμηση ιπτάμενων (μύγες), βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί
και ψύλλοι) καθώς και για την καταστροφή των σφηκοφωλιών.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Πεδίο εφαρμογής: εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι
Στόχοι: μύγες, κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σφηκοφωλιές
Δόσεις:
Για κανονική προσβολή: Διαλύστε το προϊόν σε νερό,σε αναλογία 1:200 και εφαρμόστε 1 λίτρο του διαλύματος ανά 10-15 τ.μ.
Για έντονη προσβολή: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1:100 (δηλ.10 κ.εκ.
MICROFLY σε 1 λίτρο νερό) και εφαρμόστε 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος σε 10 τ.μ.
Χρόνος εφαρμογής: Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν τη
χρήση. Στον ψεκαστήρα τοποθετήστε τη μισή ποσότητα νερού από αυτή που χρειάζεστε
συνολικά ως τελικό ψεκαστικό διάλυμα. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας συνεχώς και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό επίσης αναδεύοντας.
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με καθολικό υπολειμματικό ψεκασμό επιφανειών
με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης. Ψεκάστε σε τοίχους, πατώματα, πίσω από ντουλάπια κλπ. και γενικά σε όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα όπως και κατευθυνόμενα και με ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες.
Για την καταπολέμηση των σφηκών, εφαρμόστε κατά τη αυγή ή την δύση του ηλίου
και μουσκέψτε καλά τη φωλιά με το ψεκαστικό διάλυμα.
Η δόση διαφοροποιείται ανάλογα και με το πορώδες των επιφανειών. Χρησιμοποιείται τις υψηλότερες δόσεις για τις πορώδεις και τις χαμηλότερες για τις μη
πορώδεις επιφάνειες. Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από κατοικημένους χώρους, αγροτικούς χώρους και αγροτικά κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, γαλακτοκομεία), δημόσια κτίρια και βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων.
Εσωτερική χρήση: Οικίες (συμπεριλαμβανομένων κουζινών),
νοσοκομεία (εκτός κατειλημμένων πτερυγών), εργοστάσια,
ξενοδοχεία, εστιατόρια, δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, αγροτικά κτίσματα, αποθήκες και αμπάρια
πλοίων.
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Εγγυημένη σύνθεση: cypermethrin: 10% β/β
Βοηθητικές ουσίες:89,4% β/β

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Επιβλαβές σε περίπτωση
κατάποσης
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Διαβάστε την ετικέτα πριν το
χρησιμοποιήσετε. • Πλύνετε τα
χέρια, τους πήχες (αντιβράχια)
και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. • Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. • Μαζέψτε τη χυμένη
ποσότητα. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής απορριμμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.
Επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν
άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υ.Π.Α.Α.Τ

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην αγορά: TΠ18-0248
Κάτοχος της άδειας:
BLEU LINE S.r.l., Via Virgilio, 28 –
Z.I. Villanova – 47122 Forli (FC) - Italy (Ιταλία)
Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά:
QUATRO CHEMICALS OE,
Μονής Σέλτσου 11, ΤΚ: 111 43, Αθήνα, Αττική
Tηλ.: 211 4113040 Email: info@quattrochemical.gr
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

1 λίτρο

