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Σκοπός χρήσης: Το παρασκεύασμα είναι εντομοκτόνο με δράση από στομάχου. Ο θάνατος των παρασίτων επέρχεται εντός 24 ωρών. Για την 
απολύμανση κενών αποθηκών και χώρων φύλαξης χρησιμοποιείται σε δόση 1 - 2,5 g/m2 (ένα κουταλάκι του γλυκού) για την εξόντωση 
κατσαρίδων (Blattella germanica), μυρμηγκιών (Monomorium pharaonis), μυγών (Musca domestica) και παράσιτων αποθηκών δημητριακών. 
Στις εσωτερικές άκρες των σπιτιών και στις εισόδους των σπιτιών, όπου τα έρποντα παράσιτα μπορούν να εισέλθουν στους χώρους, 
χρησιμοποιείται σε δόση 1 - 2 g/m2.

Οδηγίες χρήσης: Πασπαλίστε με το παρασκεύασμα κατά μήκος των εσωτερικών άκρων των σπιτιών, των τοίχων και στις γωνίες, όπου 
συνήθως βρίσκονται τα έρποντα παράσιτα και όπου τα έρποντα παράσιτα μπορούν να εισέλθουν στους κλειστούς χώρους. Χρησιμοποιήστε το 
όταν εμφανίζονται έρποντα παράσιτα. Αφαιρέστε τα υπολείμματα του παρασκευάσματος με απαλό σκούπισμα και επιστρέψτε τα μέσα στην 
αρχική συσκευασία στον παρασκευαστή. Στη συνέχεια μπορείτε να γεμίσετε πάλι αμέσως την αποθήκη.

Προφυλάξεις: Αποφύγετε την εισπνοή του παρασκευάσματος, προστατεύστε τα μάτια και το στόμα. Μετά την εργασία πλύνετε καλά τα χέρια 
σας. 

Σημάδια δηλητηρίασης και πρώτες βοήθειες: Γενικές οδηγίες/μέτρα: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή. Αν είναι δυνατό, δείξτε την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και 
υποδήματα. Τα μέρη του σώματος, που έχουν έρθει σε επαφή με το παρασκεύασμα, πρέπει να πλυθούν αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν 
εμφανιστούν συμπτώματα που δεν υποχωρούν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με 
άφθονο νερό (τουλάχιστον 15 λεπτά) κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Μετά από 5 λεπτά πλύσης, αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν 
υπάρχουν, και συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα που δεν υποχωρούν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση 
(υπερβολικής) εισπνοής: Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα – εγκαταλείψτε τη μολυσμένη περιοχή. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα 
που δεν υποχωρούν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό χωρίς πρώτα να συμβουλευτείτε γιατρό. 
Ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια! Δείξτε στον γιατρό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα. 
Αντιμετωπίστε συμπτωματικά. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Αποθήκευση: Αποθηκεύστε στο αρχικό, ερμητικά κλειστό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος. Να 
φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να φυλάσσεται μακριά από ζώα. Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Απόρριψη αχρησιμοποίητων ποσοτήτων προϊόντος και συσκευασίας: Διάθεση υπολειμμάτων προϊόντος: Αφήστε τα σε 
εξουσιοδοτημένο συλλέκτη/διαχειριστή/ανακυκλωτή επικίνδυνων αποβλήτων. Αποφύγετε τη διαρροή ή τη διαρροή σε αποχετεύσεις 
/υπονόμους. Διαχειριστείτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς. Συσκευασία: Η ακαθάριστη συσκευασία είναι 
επικίνδυνο απόβλητο - διαχειριστείτε το όπως και τις αχρησιμοποίητες ποσότητες του παρασκευάσματος. Απορρίψτε σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 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.

Αποθήκευση: Αποθηκεύστε στο αρχικό, ερμητικά κλειστό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος. Να 
φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να φυλάσσεται μακριά από ζώα. Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Το παρασκεύασμα είναι έτοιμο για άμεση χρήση ως σκόνη επίπασης (DP).

Τύπος χρήστη: Το προϊόν προορίζεται για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση.

Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Πριν από τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες και τηρήστε τις απαιτήσεις για ασφαλή εργασία με το προϊόν!

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΔΕΙΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Εντομοκτόνο
Γρήγορη αποτελεσματικότητα

Με φυσική πυρεθρίνη

Παρασκευαστής και 
κάτοχος άδειας:
UNICHEM d.o.o.,
Sinja Gorica 2,
1360 Vrhnika, Σλοβενία,
Τηλ.: +386 1 7558 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
Τηλ: (+357) 22815353,
www.premier.com.cy

1 κιλό

Ημερομηνία παρασκευής,
ημερομηνία λήξης και αριθ.
παρτίδας: στη συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. Περιέχει permethrin (περμεθρίνη) (ISO). Μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μακριά από παιδιά. 
Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. Να μην έρθει σε επαφή με τα 
μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Να αποφεύγεται η 
ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Αρ.Άδειας: B2061

Σύνθεση:
Permethrin (περμεθρίνη) (ISO), 0,5 g/100 g αριθ. CAS: 52645-
53-1;
Εκχύλισμα Chrysanthemum cinerariaefolium από ανοικτά και 
ώριμα άνθη Tanacetum cinerariifolium, λαμβανόμενο με 
υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα, 0,01 g/100 g αριθ. CAS: 
89997-63-7

5 290770 006561

Όροι πωλήσεως:
Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην 
αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση 
του δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες 
εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές 
συνθήκες και το έδαφος, η ανθεκτικότητα, η τεχνική της 
εφαρμογής, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν 
την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.
Ο χρησιμοποιών το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη 
για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι 
αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.
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