
ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

ΦΥΛΑΞΤE TO ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 12339/26-1-1999

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

σε κατοικημένους χώρους.

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επι-
πτώσεις. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. 
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη 
σε κατάλληλα σημεία συλλογής. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγί-
ες χρήσης.

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

ΠΡΟΣΟXH

Alphacypermethrin (Αλφασυπερμεθρίν) 
Πυκνό Εναιώρημα (SC)
Εγγ. σύνθεση:  Alphacypermethrin 6% β/ο, 
 Βοηθητικές ουσίες 93,5 % β/β

50 κ.εκ.Περιεχόμενο: 

10
14

06
β

ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
® Σήμα κατατεθέν BASF

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & 
Κηφισίας, 15125 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, 
www.pestcontrol.basf.gr 



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών, κατοικημένων χώρων. 
ΣΤΟΧΟΙ: Βαδιστικά και ιπτάμενα έντομα (όλα τα στάδια ανάπτυξής τους) (1), (4). 
ΔΟΣΕΙΣ: 25-50 κ.εκ. σκευάσματος/5 λίτρα νερό (για κάθε 100 τετραγωνικά μέτρα) (3). 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών εσωτερικών και εξω-
τερικών, κατοικημένων χώρων, με κοινούς ψεκαστήρες, χαμηλής πίεσης (που να μην 
υπερβαίνει τις 2 atm) (2), (3).
Παρατηρήσεις: 1. Το Fendona 6 SC είναι δραστικό εναντίον των ακμαίων και των προ-
νυμφικών σταδίων των εντόμων, με σημαντική ωοκτόνο δράση.  2. α) Ιπτάμενα έντομα: 
Ψεκάζουμε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα, από μικρή απόσταση (μέχρι 1 μέτρο) 
σε όλα τα σημεία που επικάθονται τα έντομα των οποίων επιδιώκουμε την εξόντωσή  
τους. Τέτοιες επιφάνειες είναι οι τοίχοι και οι οροφές κατοικιών, αποθηκών, στάβλων, 
τα παράθυρα, οι γωνίες κ.λ.π. β) Βαδιστικά έντομα: Για κατσαρίδες ψεκάζουμε σε σκο-
τεινά, υγρά και ζεστά σημεία, σε υπόγεια φρεάτια, σωληνώσεις ύδρευσης, σιφώνια, πί-
σω από ηλεκτρικές συσκευές, τουαλέτες, λεβητοστάσια κ.λ.π. Για τα υπόλοιπα έντομα 
ψεκάζουμε σε πόρτες, παράθυρα, δάπεδα, σοβατεπί, 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 επιφάνειας, 
το είδος και το μέγεθος του εντόμου, τη διάρκεια και το μέγεθος της προσβολής. 4. Κα-
τσαρίδες, κουνούπια, μύγες, μυρμήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σκόροι, ψαλίδες, ψαράκια κ.λ.π.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό κα-

τά το 1/3. Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος. Ανακινήστε καλά και συ-
μπληρώστε με συνεχή ανάδευση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συστήνεται ο συνδυασμός του με άλλα παρασι-
τοκτόνα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Διατηρείται σταθερό δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική, 
κλειστή συσκευασία του, σε χώρο καλά αεριζόμενο, σε κανονικές συνθήκες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευ-
ασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύμα-
τος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγου-
μένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ση-
μεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: Επιτρέπεται η πώληση του από καταστήματα εμπορί-
ας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες 
κλπ) μακριά από καλλυντικά και φάρμακα.

Ομοίως με άλλα συνθετικά πυρεθρινοειδή, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει 
παραισθησία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με 
άφθονο νερό και σαπούνι. Αν προκληθεί ερεθισμός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμ-
βουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό, 
κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατά-
ποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μην προ-
καλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα, αν ο παθών δεν έχει τις αισθή-
σεις του ή έχει σπασμούς. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210–77 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
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