Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid: 9,99 % β/β
Cis-εικοσιτριέν-9-ιο (muscalure): 0.085
Βοηθητικές ουσίες: 89,59% β/β

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
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Για την καταπολέμηση
της Οικιακής Μύγας (Musca domestica)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΌΝΟ

Περιεχόμενο:

250 γραμ.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι. Τηλ. 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.pestcontrol.basf.gr

® Σήμα κατατεθέν Bayer

ΠΡΟΣΟΧΗ
UFI: C1S1-M06G-Y007-UQKR

Αριθμός έγκρισης:
ΤΠ18-0321 / 25-05-2018
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Eporal Fly Bait 10 WG
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
Περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης: Εντομοκτόνο.
Στόχος: Diptera: Muscidae: Οικιακή μύγα (Musca domestica) – Ακμαία.
Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερικοί χώροι.
ΜΈΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ:
Επίστρωση επιφανειών με το διαλυμένο σκεύασμα.
Το διάλυμα εφαρμόζεται με χρήση πινέλου υπό μορφή λωρίδων ή κηλίδων σε
επιφάνειες από κομμάτια ξύλου, ή φύλλα χαρτονιού ή σε υφάσματα. Οι επιστρωμένες επιφάνειες αναρτώνται σε σημεία-περιοχές όπου οι μύγες τείνουν να
συγκεντρώνονται. Οι εφαρμογές πρέπει να κατανέμονται με τέτοιο τρόπο στον
χώρο ώστε να καλύπτουν μια συνολική επιφάνεια 2 τ.μ για επιφάνεια δαπέδου
100 τ.μ. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί παρουσία των ζώων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έρχονται σε επαφή με το διάλυμα.
ΔΌΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
250 γρ. δολώματος σε 200 κ.εκ. ζεστό νερό.
Για επιφάνεια δαπέδου 100 τ.μ. αναμίξτε 250 γρ. δολώματος με 200 κ.εκ. ζεστό
νερό και εφαρμόστε επάνω σε ένα ξεχωριστό υλικό (π.χ. φύλλα χαρτονιού) συνολικής επιφάνειας 2 τ.μ.
Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από κατ’ ελάχιστο 28 ημέρες αλλά
δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται περισσότερο από 5 φορές σε μία περίοδο 12
μηνών.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Ανάμιξη 250 γρ. δολώματος με 200 κ.εκ. ζεστό νερό παρέχει αρκετό επίχρισμα
(«πάστα») για την εφαρμογή που να αντιστοιχεί σε επιφάνεια δαπέδου 100 τ.μ.
Το διάλυμα εφαρμόζεται με χρήση πινέλου υπό μορφή λωρίδων ή κηλίδων σε
επιφάνειες από κομμάτια ξύλου, ή φύλλα χαρτονιού ή σε υφάσματα. Οι επιστρωμένες επιφάνειες αναρτώνται σε σημεία-περιοχές όπου οι μύγες τείνουν να
συγκεντρώνονται. Οι εφαρμογές πρέπει να κατανέμονται με τέτοιο τρόπο στον
χώρο ώστε να καλύπτουν μια συνολική επιφάνεια 2 τ.μ για επιφάνεια δαπέδου
100 τ.μ. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί παρουσία των ζώων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έρχονται σε επαφή με το διάλυμα. Οι επιφάνειες αναρτώνται

σε περιοχές στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση τα εκτρεφόμενα ζώα, αλλά και σε
μέρη όπου δεν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης των ζωοτροφών με το προϊόν.
Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κοπριά.
Το προϊόν παρέχει ταχύ και μακράς διάρκειας έλεγχο των μυγών. Ωστόσο, η διατήρηση της υγιεινής στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, επιτυγχάνεται καλύτερα
όταν εφαρμόζονται ταυτόχρονα μέτρα καλής υγιεινής και -όπου είναι δυνατόνμε τη συνδυασμένη χρήση του προϊόντος με ένα προνυμφοκτόνο σκεύασμα.
Η ελάχιστη περίοδος επανάληψης της εφαρμογής είναι 28 ημέρες. Εάν εντός
του παραπάνω διαστήματος απαιτηθεί επανάληψη της εφαρμογής, θα πρέπει
να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο από 5 φορές σε μία συνολική περίοδο 12
μηνών.
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται παράλληλα με την εφαρμογή επιχρίσματος/
βαφή (π.χ. πινέλο, ρολό) δεν πρέπει να καθαρίζεται μετά από τη χρήση. Όλος ο
μολυσμένος εξοπλισμός μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί χωρίς καθαρισμό (εφόσον είναι δυνατόν) και πάντοτε πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (χωρίς να απορρίπτεται σε λύματα, νερά αποχετεύσεων).
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
• Σε περίπτωση διαδοχικών εφαρμογών για τη μείωση του πληθυσμού των μυγών, αποφύγετε τη συνεχόμενη χρήση του προϊόντος ως αποκλειστική μέθοδο ελέγχου.
• Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης παρασίτων χρησιμοποιώντας σκευάσματα από διαφορετικές χημικές ομάδες, όπως πυρεθροειδή ή οργανο-καρβαμιδικά και, εφόσον
κρίνεται απαραίτητο, με τη χρήση διαφορετικής μεθόδου εφαρμογής και μη-χημικών μεθόδων (π.χ. σίτες, μέτρα/πρακτικές υγιεινής).
• Το προϊόν παρέχει ταχύ και μακράς διάρκειας έλεγχο των μυγών (σημαντική
μείωση του αριθμού των μυγών μπορεί να παρατηρηθεί από την 1η ημέρα και
η διάρκεια ελέγχου του πληθυσμού των μυγών μπορεί να διατηρηθεί μέχρι 8
εβδομάδες υπό κανονικές συνθήκες) σε περιπτώσεις διατήρησης κτηνοτροφικής υγιεινής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα εφόσον η εφαρμογή συμπληρώνεται από πρακτικές διατήρησης καλής υγιεινής.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:
• Φοράτε προστατευτικά γάντια, ανθεκτικά σε χημικά κατά τη διάρκεια χειρισμού
(το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο στις πληροφορίες του προϊόντος).
• Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό (επικαλυμμένη φόρμα) και κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν εφαρμόζετε το προϊόν ή όταν χειρίζεστε επιμολυσμένες επιφάνειες.
• ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ
• Μην εφαρμόζετε το προϊόν ή τοποθετείτε τις επιχρισμένες επιφάνειες (π.χ.
κομμάτια ξύλου, φύλλα χαρτονιού ή υφάσματος) σε περιοχές που υπόκεινται
σε καθαρισμό.
• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιπτώσεις όπου τρόφιμα, ζωοτροφές ή
νερό μπορεί να μολυνθούν από αυτό.
• Μην εφαρμόζετε το βιοκτόνο προϊόν απευθείας σε επιφάνειες (π.χ. τοίχους)
στα κτίρια.
• Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες εφαρμογής (χαρτόνια κλπ.)
• Απομακρύνετε όλα τα κομμάτια ξύλου, φύλλα χαρτονιού, αναρτημένες επιφάνειες, υφάσματα όπου έχει γίνει εφαρμογή με το βιοκτόνο προϊόν πριν τον καθαρισμό και/ή τη χρήση απολυμαντικών σε στάβλους και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
• ΑΠΟΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ των παιδιών και των ζώων.
• Κατά την ανάρτηση των επιφανειών, χρειάζεται προσοχή ώστε να γίνεται σε
περιοχές μακριά από την πρόσβαση των εκτρεφόμενων ζώων και όπου οι ζωοτροφές δε θα επιμολυνθούν.
• ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ μετά τη χρήση και πριν
από οποιοδήποτε γεύμα.
• ΜΗΝ έρχεστε σε επαφή με τις επιχρισμένες επιφάνειες μέχρις ότου αυτές στεγνώσουν.
• Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας στα ζώα και πτηνά.
• ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.
• Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
• Κατά τα στάδια ανάμιξης και εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να φοράει προστατευτική ενδυμασία μίας χρήσης (π.χ. ποδιά, φόρμα, μπλούζα εργασίας) για την

αποφυγή ρύπων στο αποχετευτικό σύστημα μετά από το πλύσιμο των μολυσμένων ενδυμάτων.
• Η περιοχή όπου γίνεται η ανάμιξη και εφαρμογή του προϊόντος, πρέπει να καλύπτεται με πλαστικό κάλυμμα μιας χρήσης προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση γειτονικών επιφανειών και του δαπέδου.
• Αφήνετε μία άβαφη λωρίδα προκειμένου για το χειρισμό της επιχρισμένης επιφάνειας ξύλου/φύλλων χαρτονιού: μην έρχεστε σε επαφή με την επιχρισμένη επιφάνεια.
• ΜΗΝ απορρίπτετε το προϊόν που έχει περισσέψει ή το νερό καθαρισμού του
εξοπλισμού εφαρμογής στην αποχέτευση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ:
Διατηρείται σε κατάλληλους, κλειστούς περιέκτες για απόρριψη. Τα υπολείμματα του εφαρμοζόμενου προϊόντος (π.χ. άδειες συσκευασίες, αδρανή/εξαντλημένα χαρτόνια, αδρανή/εξαντλημένα μέσα) και το νερό καθαρισμού από τον εξοπλισμό εφαρμογής πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ως στερεά απόβλητα. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.
Φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη.
Διατηρείτε τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς.
Αποθηκεύετε μακριά από το απευθείας ηλιακό φως.
Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Μακριά από παιδιά.
Χρονική διάρκεια αποθήκευσης: 2 χρόνια.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Πρώτες βοήθειες
Απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή πλευρική θέση. Βγάλτε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί
με το σκεύασμα και απορρίψτε τα ασφαλώς.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε γιατρό εάν ο ερεθισμός παραμένει.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.
Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά τα πρώτα 5 λεπτά, και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Καλέστε γιατρό
εάν ο ερεθισμός παραμένει.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγείτε υγρά ή προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο
δηλητηριάσεων.
Θεραπεία - Συμπτωματική.
Παρακολούθηση - Αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΤΗΛ ΚΈΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΆΣΕΩΝ: 210 7793777
Έκτακτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:
Προφυλάξεις για το περιβάλλον: αποφύγετε την επιμόλυνση των όμβριων,
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων καθώς επίσης και του εδάφους.
Μέθοδοι καθαρισμού:
Χρησιμοποιήστε μηχανολογικό εξοπλισμό. Καθαρίστε τα μολυσμένα δάπεδα
και αντικείμενα επιμελώς, ακολουθώντας τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
• Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
• Περιέχει cis-Tricos-9-ene, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
UFI: C1S1-M06G-Y007-UQKR

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.pestcontrol.basf.gr

Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid: 9,99 % β/β
Cis-εικοσιτριέν-9-ιο (muscalure): 0.085
Βοηθητικές ουσίες: 89,59% β/β

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

062001α

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Για την καταπολέμηση
της Οικιακής Μύγας (Musca domestica)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΌΝΟ

Περιεχόμενο:

250 γραμ.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι. Τηλ. 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.pestcontrol.basf.gr

® Σήμα κατατεθέν Bayer

ΠΡΟΣΟΧΗ
UFI: C1S1-M06G-Y007-UQKR

Αριθμός έγκρισης:
ΤΠ18-0321 / 25-05-2018

ιακή μύγα
κ
ι
Ο

