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Παρασκευαστής-Συσκευαστής : Kwizda France S.A.S. - Γαλλία

Εντομοκτόνο στομάχου ή επαφής 
για τον έλεγχο της οικιακής μύγας.
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ΚΑΘΑΡΟ 
ΒΑΡΟΣ: 100gr

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Μακριά από παιδιά
• Μην τρώτε, πίνετε και καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
• Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά.
• Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
• Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθάνθείτε 
αδιαθεσία.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (Ελλάδα): 210-7793777
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (Κύπρος): 1401

Acetamiprid (Ασεταμιπρίντ) 10%
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (Soluble Granules)

Εγγυημένη σύνθεση: Acetamiprid 10% β/β (νεονικοτινοειδές)
 Βοηθητικές ουσίες 89,9% β/β
 Περιέχει: z-9-tricosene 0,05 β/β

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 
Ελλάδα: ΤΠ18-0258/25-05-2017
Κύπρος: Β1710
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ΜΟΥΣΚΙΝΤ 100 SG:
Εντομοκτόνο σκεύασμα στομάχου ή επαφής για τον έλεγχο της οικιακής μύγας. 
Το σκεύασμα ενεργεί ως προσελκυστικό τροφής (ζάχαρη) αλλά και ως 
προσελκυστικό φύλου (z-9-tricosene) και η εντομοκτόνος δράση του 
επιτυγχάνεται με τη δραστική ουσία acetamiprid. Η δραστική ουσία acetamiprid 
ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών και δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα 
στην μετασυναπτική περιοχή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Το προϊόν είναι δόλωμα και εφαρμόζεται μετά από διάλυση σε νερό, τόσο με 
επίχρισμα όσο και με ψεκασμό στις επιφάνειες που συχνάζουν οι μύγες.

Α) Επίχρισμα: 250γρ. σκευάσματος/200κ.εκ. νερού επαρκεί για επιφάνεια 100τ.μ.
Ανακατέψτε καλά 250γρ. Muscid 100 SG σε 200κ.εκ. νερού μέχρι να γίνει ένα 
ομοιόμορφο μείγμα, εύκολο για επάλειψη. Επαλείψτε τουλάχιστον 30 σημεία, 
χρησιμοποιώντας κοινό πινέλο, σε μια επιφάνεια 100τ.μ. όπου συχνάζουν και 
επικάθονται οι μύγες, όπως π.χ. ζεστές ή προσήλιες επιφάνειες τοίχου, τα 
χωρίσματα των κλωβών, γύρω από παράθυρα και πόρτες, κλπ. Μπορεί να γίνει 
εφαρμογή και σε στάβλους που μέσα είναι ζώα, αλλά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δίδεται, ώστε να μην γίνει εφαρμογή του προϊόντος σε σημεία που μπορεί να 
τα γλείψουν τα ζώα.
Β) Ψεκασμός: 250γρ. σκευάσματος/3 λίτρα νερού επαρκεί για επιφάνεια 100τ.μ.
Ανακατέψτε καλά σε ψεκαστήρα 250γρ. Muscid 100 SG με 3 λίτρα νερού ώστε 
το σκεύασμα να διαλυθεί καλά. Για επιφάνεια 100τ.μ. θα πρέπει να ψεκασθούν 
απευθείας μόνον τα 33τ.μ. (δηλαδή το 1/3 της συνολικής επιφάνειας). Επιλέγονται 
και ψεκάζονται εκείνες οι επιφάνειες, όπου συνήθως συγκεντρώνονται οι μύγες, 
όπως ζεστά και προσήλια σημεία των τοίχων, χωρίσματα, παράθυρα, κλπ. 
Παρασκευάστε τόσο διάλυμα, όσο αντιστοιχεί στην επιφάνεια που θέλετε να 
προστατεύσετε και χρησιμοποιήστε το την ημέρα της παρασκευής του και κατά 
προτίμηση αμέσως. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται, ώστε να μην γίνει 
εφαρμογή του προϊόντος σε σημεία που μπορεί να γλείψουν τα ζώα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφαρμογή να γίνεται σε σημεία που να μην είναι προσιτά σε παιδιά 
ή ζώα. Να μην αγγίζετε τις επιφάνειες που υπέστησαν επεξεργασία, έως ότου 
στεγνώσουν καλά. Οι χώροι να αερίζονται καλά πριν επιτραπεί η πρόσβαση σε 
ανθρώπους.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (στάβλοι, πτηνοτροφεία κλπ.): Οικιακή μύγα. 

ΔΟΣΗ:
Επίχρισμα: 250γρ./200κ.εκ. νερού για επιφάνεια 100τ.μ.
Ψεκασμός: 250γρ./3 λίτρα νερού για επιφάνεια 100τ.μ.
Εφαρμογή καθ 'όλη την διάρκεια του έτους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα δολώματα μπορούν να ανανεώνονται μετά από 
τουλάχιστον 1 μήνα και αν αυτό κρίνεται σκόπιμο, ανάλογα με την ένταση της 
προσβολής.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:
Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών 
φαρμάκων. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Διατηρείται στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε δροσερό, ξηρό και καλά 
αεριζόμενο μέρος. Σε αυτές τις συνθήκες (5 0 C - 350 C) παραμένει σταθερό για 2 
χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
ΔΑΦΝΗ Biocides LTD. // Τηλ.: 210 2110890 
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