PHOBI RAPIDE
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0356 / 01-07-2019

“ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ”
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο
περιβάλλον
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα
• Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη
σε σημεία συλλογής επικίνδυνων ή
ειδικών αποβλήτων

ΠΡΩΤΕΣ βΟΗθΕΙΕΣ

EΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Etofenprox 30% β/o
Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers
of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2 0,1% β/o
Βοηθητικές ουσίες 69,8% β/β

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να
έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Σε
περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

για την καταπολέμηση κουνουπιών, γερμανικών κατσαρίδων,
κοριών και λεπιδόπτερων αποθηκών
Περιεχόμενο: 500κ.εκ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
- Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που
τρέφονται με μητρικό γάλα
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:
Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: Σε καμμία
περίπτωση μην προκαλέσετε εμετό. ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε
το θύμα σε φρέσκο αέρα και κρατήστε
το ζεστό και σε ανάπαυση.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε
συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793777

Κάτοχος της έγκρισης: LODI SAS
(Parc d’ Activites des Quatre Routes, 35390 Grand-Fougeray, France)
Υπεύθυνος διάθεσης στην ελληνική αγορά: 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

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν εφαρμόζεται με μηχανικούς ψεκαστήρες για υπολειμματικό ψεκασμό επιφανειών ή με συσκευές ψυχρής εκνέφωσης ULV για ψεκασμούς όγκου σε εσωτερικούς
χώρους.
• Για εφαρμογή σε χαλιά: ψεκάστε το διάλυμα και αφήστε το προϊόν να δράσει, στη συνέχεια περάστε με ηλεκτρική σκούπα ή πλύντε τα.
• Μην εφαρμόζετε σε ενδύματα ή υφάσματα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με το
δέρμα.
• Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε χώρους με ακάλυπτα μαγειρικά σκεύη, τρόφιμα και
όπου γίνεται προετοιμασία, χειρισμός ή παρασκευή τροφίμων.
• Επιτρέπεται η χρήση του χώρου αφού προηγηθεί καλός αερισμός.
• Στη βιομηχανία τροφίμων να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα τρόφιμα, οι μηχανές ή τα σκεύη να μην περιέχουν υπολείμματα μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Φάσμα δράσης
ΣΤΟΧΟΙ

Κατοικημένοι χώροι,
χώροι αποθήκευσης,
βιομηχανικοί χώροι
(παραγωγής και
τυποποίησης
τροφίμων)

Γερμανική κατσαρίδα
(Blattella germanica)
Κοριοί

Ψεκασμός επιφανειών: Καθ’ όλη
10ml / 1L νερού / 20 τ.μ. τη διάρκεια
επιφάνειας
του έτους

Κουνούπια
Λεπιδόπτερα
αποθηκών

Ψεκασμός όγκου:
200ml / 1000m3

Γερμανικές κατσαρίδες Ψεκασμός όγκου:
400ml / 1000m3
(Blattella germanica)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑθΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και
σε θερμοκρασία δωματίου, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αρ. Παρτίδας
ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ημ. Παραγωγής

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ /
ΧΡΟΝΟΣ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
και μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

