
 Περιγραφή προϊόντος: Το εντομοκτόνο 
σε μορφή μικροκάψουλας είναι έτοιμο 

για χρήση και έχει μακροχρόνια δράση, 
κατά την επαφή, ενάντια σε έρποντα έτομα. 

Καταστέλλει όλα τα έρποντα έντομα και είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταστολή 

του μυρμηγκιού του κήπου (Lasius niger). Λόγω 
της ειδικής σύνθεσής του, οι δραστικές ουσίες 

απελευθερώνονται αργά μέσω της μεμβράνης 
της μικροκάψουλας και έτσι το προϊόν είναι 

αποτελεσματικό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
(έως 6 μήνες). Χρησιμοποιείται σε σαλόνια, αποθήκες, 

ντουλάπια, βεράντες, κάμπινγκ και σε άλλους ανοιχτούς 
και κλειστούς χώρους όπου υπάρχουν έντομα. Το 

παρασκεύασμα είναι ανθεκτικό στο φως και ακόμη και σε 
υψηλότερες θερμοκρασίες.

Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γυάλινες, ξύλινες 
και τσιμεντένιες επιφάνειες σε ποσότητα 500 ml για 20 τ.μ. 

ή 30 ml ανά 1 τ.μ. (δεκαπέντε έως είκοσι ψεκασμοί με σπρέι). 
Για πιο μόνιμη προστασία, είναι απαραίτητο να επαναλάβετε τη 

διαδικασία. Ανακινήστε το προϊόν καλά πριν από τη χρήση.

Αποθήκευση: Να φυλάσσεται στα αυθεντικά, ερμητικά κλειστά 
δοχεία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Να διατηρείται 

σε ξηρό μέρος. Προστατέψτε το από το άμεσο φως του ήλιου. Να 
φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να φυλάσσεται 

μακριά από παιδιά.

Μέτρα πρώτων βοηθειών: Γενικές συμβουλές / μέτρα: Μετακινήστε 
το προσβεβλημένο άτομο από τη μολυσμένη περιοχή στον καθαρό 

αέρα ή σε καλά αεριζόμενο χώρο, παρέχετε βασικές ζωτικές λειτουργίες 
και προστατεύστε το από παγετό ή θερμότητα. Μη χορηγείτε ποτέ στο 

τραυματισμένο άτομο σκευάσματα από το στόμα και μην προκαλείτε εμετό 
εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Δείξτε στον ιατρό ένα δελτίο ή μια ετικέτα 

με τα δεδομένα ασφαλείας. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πετάξτε τα 
μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Τα μέρη του σώματος που ήρθαν σε επαφή 

με το παρασκεύασμα πρέπει να πλυθούν αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση 

επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια ανοιχτά, ακόμη και κάτω 
από τα βλέφαρα, με άφθονο νερό. Μετά από 5 λεπτά πλύσης, αφαιρέστε τους 

φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, και συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν τα συμπτώματα 
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση (πολύ σοβαρής) εισπνοής: 
Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα - φύγετε από τη μολυσμένη περιοχή. Σε 
περίπτωση αναπνευστικής ανακοπής, βοηθήστε το άτομο με τεχνητή αναπνοή. 
Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση 
κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό! Πλένετε καλά το στόμα με νερό. Λάβετε 
αμέσως ιατρική βοήθεια! Δείξτε στον ιατρό ένα δελτίο ή μια ετικέτα με τα 
δεδομένα ασφαλείας. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Κατασκευαστής:
UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Σλοβενία,  
ηλ.: +386 1 75 58 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si

Διανομέας: 
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd., 4 Iordani Shukuroglou str.,  

Latsia 2234, Nicosia, Cyprus, P.O.Box 12508, Latsia, Nicosia, 2250, CY
Tel: (+357) 22815353, www.premier.com.cy

Απόρριψη αχρησιμοποίητου πα-
ρασκευάσματος και προϊόντων 
συσκευασίας: Απορρίψτε το υπολειπόμενο 
προϊόν: Αφήστε το σε εξουσιοδοτημένο 
κέντρο συλλογής / αποκομιδής / επικίνδυνων 
αποβλήτων. Αποφύγετε το χύσιμο ή τη διαρροή 
του σε αποχετεύσεις / υπονόμους. Η διαχείριση 
των αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους 
τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς. Συσκευασία: Η 
βρόμικη συσκευασία ανήκει στα επικίνδυνα απόβλητα 
- χειριστείτε τη όπως και το απόβλητο. Απορρίψτε 
τη σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη διαχείριση 
των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας. 
Απορρίψτε τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς ή 
εθνικούς κανονισμούς. Η κενή συσκευασία δεν είναι κατάλληλη 
για επαναχρησιμοποίηση.

Μορφή παρασκευάσματος: Διάλυμα για άμεση χρήση (AL)
Τύπος χρήστη: Το προϊόν προορίζεται για γενική χρήση.
Αρ.Άδειας: B2060

Σύσταση: • Permethrin (ISO) - Περμεθρίνη (ISO) 0,02% (0,02 g/100 
g) Αριθμός CAS: 52645-53-1; • Tetramethrin (ISO) - Τετραμεθρίν (ISO) 
0,01% (0,01 g/100 g) Αριθμός CAS: 7696-12-0;  • Piperonylbutoxide 
- πιπερονυλοβουτοξείδιο 0,02% (0,02 g/100 g) Αριθμός CAS: 51-03-6;

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Περιέχει permethrin (ISO). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το 
χώρο εργασίας. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση και  
λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις για την ασφαλή  
χρήση του παρασκευάσματος!

Η ημερομηνία κατασκευής, η ημερομηνία  
λήξης και ο αριθμός παρτίδας είναι τυπω- 
μένα πάνω στη συσκευασία.

Περιεχόμενο: 500 ml
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