
80 ml

Microtech CS

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων. 

Αρ. Εγγραφής: Β1429

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική 
βλάβη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Προφυλάξεις: Φυλάξετε το μακριά από παιδιά. Φοράτε μάσκες 
και προστατευτικά ρούχα κατά τη χρήση. Τα μολυσμένα ρούχα 
εργασίας να μην βγαίνουν από τον χώρο εργασίας. Αποφύγετε 
την απελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αν παρατηρηθεί 
ερεθισμός του δέρματος ή εξανθήματα συμβουλευτείτε/ 
επισκεφθείτε γιατρό. Απορρίψετε το περιεχόμενο/δοχείο 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.   
Πρώτες Βοήθειες:  Γενικά μέτρα:  Μη δίνετε ποτέ τίποτε από 
το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα: Αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλυθείτε με 
άφθονο νερό και σαπούνι. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητείστε 
ιατρική συμβουλή.  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: 
Πλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο τρεχούμενο νερό επί 15 
λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Σε περίπτωση 
εισπνοής: Μετακινείστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα μακριά 
από την επικίνδυνη περιοχή. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην 
προκαλέσετε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας ή αν δεν αισθάνεται καλά ζητείστε ιατρική 
συμβουλή. Δείξετε στον γιατρό τα δεδομένα ασφαλείας ή την 
ετικέτα.

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση βαδιστικών και ιπτάμενων 
εντόμων π.χ. κατσαρίδων (Blattella germanica, Blatta orientalis), 
μυρμηγκιών, ψύλλων, μυγών κτλ. τόσο σε εσωτερικούς όσο και 
εξωτερικούς χώρους.Το σκεύασμα επιδρά στο νευρικό σύστημα 
των εντόμων - ενεργεί ταχύτατα με την επαφή ή όταν καταπωθεί.  
Προσφέρει αξιόπιστη και μακρά υπολειμματική δράση, ακόμα 
και μέχρι 6 μήνες. Αυτό οφείλεται στις μικροκάψουλες που 
απελευθερώνουν τη δραστική ουσία με πολύ αργό ρυθμό. 
Επιπρόσθετα, οι μικροκάψουλες κολλούν στο σώμα των εντόμων 
κάτι που αυξάνει τις δυνατότητες του εντομοκτόνου.

Εγγυημένη σύνθεση: 
Permethrin 8% 

ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Piperonyl butoxide 8% 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Βοηθητικές ουσίες μέχρι 100%
Tetramethrin 4% 

Συμπύκνωμα μικρογαλακτώματος (MC)
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στην αγορά - Διανομέας:
Υπεύθυνος για την διάθεση 

Οδηγίες χρήσης: Για την καταπολέμηση έρποντων και 
ιπτάμενων εντόμων όπως κατσαρίδων (Blattella germanica, 
Blatta orientalis), μυρμηγκιών, ψύλλων, μυγών κτλ. με ψεκασμό 
σε ρωγμές, σχισμές, σκοτεινά σημεία, σε πορώδεις επιφάνειες 
(π.χ. μπετόν) και μη πορώδης επιφάνειες (π.χ. ξύλο, γυαλί, 
κεραμικά) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ιδιωτικούς όσο 
και δημόσιους χώρους, σκυβαλλοδοχεία, οχήματα μεταφοράς 
ζώων, στάβλους, σε βιομηχανικούς χώρους αποθήκευσης 
τροφίμων και γύρω από κτίρια. Αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσα 
σε 48 ώρες. Το προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιείται αμέσως 
μετά την ετοιμασία. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάστε 
στους προσβεβλημένους από έντομα χώρους, σε σχισμές τοίχων, 
σε γωνιές τοίχων και σε όλα τα σκοτεινά κρυμμένα μέρη. Μετά 
τον ψεκασμό αποφύγετε τις ψεκασθείσες περιοχές.

Δοσολογία: Μεγάλη προσβολή: Μη πορώδεις επιφάνειες 
(ξύλο, γυαλί, κεραμικά) διαλύστε 100ml Effect Microtech CS σε 5 
λίτρα νερό. Το διάλυμα είναι αρκετό για 100m² επιφάνειας. 
Πορώδεις επιφάνειες (μπετόν) διαλύστε 125 ml σε 5 λίτρα νερό 
για 100m².  Ελαφρά προσβολή: Μη πορώδεις επιφάνειες: 25ml 
σε 5 λίτρα νερό, ψεκάζετε επιφάνεια 100m².  

B/EFFECT/80ML/CY/3

Διάθεση Κενών: Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 
Προστασίας Περιβάλλοντος. Μην αφήνετε το προϊόν σε νερό, 
αποχετεύσεις ή έδαφος που απορροφά. Όταν φυλάσσεται σε 
ξηρό μέρος το Effect Microtech CS διατηρείται σταθερό για 2 
χρόνια.
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