
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
• Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
• Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
•  Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε 

τις οδηγίες χρήσης.
• Ομοίως με άλλα πυρεθρινοειδή, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.
ΠΡΩΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν προ-
κληθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, κρατώντας τα βλέ-
φαρα ανοιχτά.  Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως και ύστερα πιείτε άφθονο νερό. Ζη-
τείστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό εκτός αν σας το συστήσει ο γιατρός.  Ποτέ 
μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε τίποτα από στόματος αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις 
του ή έχει σπασμούς.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ: 
Πεδίο Εφαρμογής: Επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών, κατοικημένων χώρων.
Στόχοι: Βαδιστικά και ιπτάμενα έντομα (όλα τα στάδια ανάπτυξης τους). (1), (4).
Δόσεις: 100-200 κ.εκ. / 5 λίτρα (για κάθε 100 μ2). (3)
Τρόπος Εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με κοινούς ψεκαστήρες, χαμηλής πίεσης (που να μην υπερβαίνει 
τις 2 atm). (2), (3)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1.   To CANASTA 1.5 SC είναι δραστικό εναντίον των ακμαίων και προνυμφικών σταδίων των εντόμων με σημαντική ωοκτόνο δράση.
2. α)  Ιπτάμενα έντομα: Ψεκάζουμε μόνο επιφάνειες από μικρή απόσταση (μέχρι 1 μέτρο) και ποτέ στον αέρα σε όλα τα σημεία που 

εναποτίθενται τα έντομα των οποίων επιδιώκουμε την εξόντωσή τους. Τέτοιες επιφάνειες είναι οι τοίχοι και οι οροφές κατοικιών, 
αποθηκών, στάβλων, παράθυρα, γωνίες κτλ.

 β)  Βαδιστικά έντομα: Για κατσαρίδες ψεκάζουμε σε σκοτεινά, υγρά και ζεστά σημεία, σε υπόγεια φρεάτια, σωληνώσεις ύδρευ-
σης, σιφώνια, πίσω από ηλεκτρικές συσκευές, τουαλέτες, λεβητοστάσια κτλ. Για τα υπόλοιπα έντομα  ψεκάζουμε σε πόρτες, 
παράθυρα, σοβατεπί, δάπεδα, σχισμές σε τοίχους, ντουλάπες, ξύλινες επιφάνειες κρεβατιών, πίσω από έπιπλα και κάδρα και 
γενικώς όπου μπορεί να βρίσκονται κρυμμένα.

3.  Οι δόσεις χρησιμοποιούνται ανάλογα με το υλικό της επιφάνειας, το είδος και το μέγεθος του εντόμου, τη διάρκεια και το μέγεθος 
της προσβολής.

4. Κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, μυρμήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σκόροι, ψαλίδες, ψαράκια κτλ.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό κατά το 1/3. Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα 
σκευάσματος. Ανακινήστε καλά και συμπληρώστε με συνεχή ανάδευση.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συστήνεται ο συνδυασμός του με άλλα παρασιτοκτόνα.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά 
από θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία και θερμοκρασίες από -10ºC έως 40ºC, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται 
υπό πίεση ή γίνεται τριπλό πλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: Επιτρέπεται η πώλησή του, μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 12561/16-7-2008

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την 
καταπολέμηση ιπτάμενων και ερπόντων εντόμων καθώς 

και προνυμφικών σταδίων, σε κατοικημένους χώρους.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, 
τηλ.:210-6860130, www.basf-agro.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Agro B.V., Arnehm (NL), Waderswil Branch, Ελβετία.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Agri – Production S.A.S., Γαλλία.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Σίνδος, Θεσ/νίκη
 ® Σήμα κατατεθέν BASF

Περιεχόμενο: 100 κ.εκ.

Alphacypermethrin (αλφασυπερμεθρίν)    Πυκνό εναιώρημα (SC)
Εγγυημένη Σύνθεση: alphacypermethrin  1,5 β/ο
 Βοηθητικές ουσίες  98,38% β/β

Αρ. Παρτίδας:  
Ως άνω μέρος  
συσκευασίας
Ημ. Παραγωγής: 
Ως άνω μέρος 
συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω 
μέρος συσκευασίας

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί  
μόλυνση του περιβάλλοντος.

12
09

02
α

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

CANASTA® 1.5 SC


