
Οδηγίες για την ορθή χρήση του προϊόντος: Μην εισπνέετε το 
εκνέφωμα του ψεκαστικού υγρού. Μη ρυπαίνετε κατά τη διάρκεια της 
χρήσης τρόφιμα, ζωοτροφές, σκεύη, δοχεία ή σχετικές επιφάνειες. 
Καλύψτε τις δεξαμενές νερού πριν την εφαρμογή. Απομακρύνετε τους 
ανθρώπους και τα ζώα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Μην 
εφαρμόζετε το σκεύασμα απ' ευθείας στα ζώα. Απομακρύνετε ή 
καλύψτε τα ενυδρεία πριν την εφαρμογή. Προστατέψτε τις συσκευές 
γαλακτοκομείας και τους περιέκτες γάλακτος από το σκεύασμα. Μη 
χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε συμπυκνωμένη μορφή, ακολουθήστε 
τις οδηγίες που δίνονται από τον παρασκευαστή.

Για κανονική χρήση: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1:200 
και εφαρμόστε 5 λίτρα διαλύματος ανά 100-150 τ.μ.

Συνδυαστικότητα: Το  προϊόν  εφαρμόζεται μόνο του.

Χρόνος εφαρμογής: Χρησιμοποιείται καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: 
Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή 
συσκευασία, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 
ημερομηνία παρασκευής.

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, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς 
και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικό-
τητα 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.

Εσωτερική χρήση: Σε οικίες (συμπεριλαμβανομένων κουζινών), 
νοσοκομεία (εκτός κατειλημμένων πτερυγών), εργοστάσια, 
αποθήκες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις 
και αμπάρια πλοίων (με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με 
ακάλυπτη τροφή ή σπόρους). Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε ρουχισμό και 
κλινοσκεπάσματα.

Για βαριά προσβολή: Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε αναλογία 1:100 
(π.χ. 10 κ.εκ. EXΙΤ 100 EW σε 1 λίτρο νερό) και εφαρμόστε 5 λίτρα 
διαλύματος ανά 100-150 τ.μ.

Εξωτερική χρήση: Σε υπόστεγα, κήπους, εξωτερικά κτίσματα, 
garage, εντός και πέριξ αγροτικών κτιρίων/χώρων (σιταποθήκες, 
στάβλους, γαλακτοκομεία), σε μονοπάτια, σε χώρους ρίψης 
απορριμμάτων και σε σφηκοφωλιές.

Για την καταπολέμηση των σφηκών, εφαρμόστε κατά τη δύση του 
ηλίου και μουσκέψτε τη φωλιά με το ψεκαστικό διάλυμα.

 

Πεδίο εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός επιφανειών με ψεκαστήρες 
χαμηλής πίεσης. Εφαρμόζεται σε πατώματα, τοίχους, πίσω από 
ντουλάπια και γενικά σε όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα. 
Εφαρμόστε εντός των σχισμών και των χαραμάδων. 

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Διαλύστε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε νερό, αναδεύστε και 
εφαρμόστε με καθολικό ψεκασμό.

Καταπολεμά: Ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια, σκώροι), 
βαδιστικά έντομα (σκαθάρια, μυρμήγκια, κατσαρίδες), ψύλλοι και 
σφηκοφωλιές.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον,  ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με 
άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του 
δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ 
Επισκεφθείτε γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη 
σε Σημείο συλλογής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από 
παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη, 
αναθυμιάσεις, αέρια, σταγονίδια, εκνεφώματα, ατμούς. 

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
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Αρ. Εγγραφής:  B1000
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Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Υπεύθυνος για την διάθεση στην 
αγορά - Διανομέας:

Τηλ. 22815353 - Λευκωσία

Κάτοχος της άδειας:
Arysta LifeScience Benelux Sprl,
 Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougreé, 
Belgium

Περιεχόμενο: 1 L

Αριθ. Παρτίδας (Batch No):
Ημερ. Παραγωγής (Man. Date):
βλέπε επί της συσκευσίας

Βοηθητικές ουσίες μέχρι 100 % β/β

Εγγυημένη σύνθεση: 
Cypermethrin         10 %  β/ο

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επα-
φής και στομάχου για τον έλεγχο 
ιπτάμενων και βαδιστικών εντόμων 
εντός και πέριξ κατοικήσιμων 
χώρων, σε αγροτικούς χώρους, 
δημόσια κτίρια και βιομηχανίες 
επεξεργασίας τροφίμων.

BIOKTONO

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή. Σε διαταραχές αναπνευστικού χορηγείστε οξυγόνο. Σε 
περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή συγκοπή αναπνοής κάνετε 
χρήση τεχνητής αναπνοής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα 
συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια. 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ:  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε 
συμπτωματική θεραπεία 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα 
μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/ 
Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά 
με άφθονο νερό ή με ντουζ ματιών. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν 
δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ 
Επισκεφθείτε γιατρό. 

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

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο 
εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του). Δεν προκαλούμε έμετο. 
Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 
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