“ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ”

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πολύ τοξικό
για τους υδρόβιους
οργανισμούς,
με μακροχρόνιες
επιπτώσεις
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Μακριά από παιδιά.
• Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
• Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε
αδιαθεσία.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα
στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί
σε στάση που να διευκολύνει την αναπνοή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως
όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε αμέσως με
άφθονο νερό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα
μάτια με νερό για λόγους ασφαλείας.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
(LOT No):

ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
(PROD. DATE):

BΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Bugster Dust

®

Σκόνη επίπασης (DP)

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0383 / 20-01-2020

EΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Cypermethrin 0,25% β/β
Βοηθητικές ουσίες 99,73% β/β

Εντομοκτόνο σκεύασμα
επαφής και στομάχου για
την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων
(κατσαρίδες, μυρμήγκια και ψύλλοι)
καθώς και για την καταστροφή
των σφηκοφωλιών

Τρόπος εφαρμογής
Το προϊόν είναι ετοιμόχρηστο. Εφαρμόζεται σε μη
κατοικημένους χώρους με σκόνισμα των επιφανειών
που συχνάζουν τα έντομα, καθώς και γύρω από
μυρμηγκοφωλιές.
Εξωτερικοί χώροι: γύρω από υπόστεγα, σε εξωτερικά κτίσματα, γκαράζ, σε χώρους ρίψης απορριμμάτων, σε μονοπάτια και πλακόστρωτα και γενικά σε
όλους τους χώρους που συχνάζουν τα έντομα.
Φωλιές μυρμηγκιών: Εφαρμόστε γύρω από την είσοδο της φωλιάς.
Σφηκοφωλιές: Εφαρμόστε στη σφηκοφωλιά τις νυχτερινές ώρες ή νωρίς το πρωί όταν τα έντομα δεν
είναι δραστήρια.
Συνδυαστικότητα: Φάσμα δράσης
ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Στάβλοι και μη Kατσαρίδες,
κατοικημένοι Μυρμήγκια,
χώροι
Ψύλλοι

ΔΟΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

10gr / τ.μ. Καθ’ όλη
τη διάρκεια
του έτους

Σφηκοφωλιές

Καταστήματα πώλησης
Επιτρέπεται η πώληση από καταστήματα εμπορίας γεωργικών
φαρμάκων και από φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια,
προθήκες κ.λπ.) μακριά από καλλυντικά και φάρμακα.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος
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.

Περιεχόμενο: 200gr
Παρασκευαστής σκευάσματος:
ΑRΜΟSA SA, Βέλγιο
Κάτοχος έγκρισης: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.,
Αγ. Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 8542220, Fax. 210 8542253
www.protecta-health.gr
e-mail: info@protecta-health.gr

UFI: PNNR-V6XJ-YW3U-Y2N9

