
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία 
ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα 
αν είναι δυνατό). Σε περίπτωση επαφής με το δέρ-
μα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανι-
στεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Πλύνετε τα μο-
λυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περί-
πτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε καλά το στόμα με άφθο-
νο νερό και μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε κέντρο δηλη-
τηριάσεων ή γιατρό σε περίπτωση που δεν νιώθετε κα-
λά. Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθό-
ντα στον καθαρό αέρα και τοποθετήστε τον σε τέτοια θέ-
ση ώστε να διευκολύνεται η αναπνοή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συ-
μπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93 777

®Σήμα κατατεθέν της BASF

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: ΤΠ18-0116

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

ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

chlorphenapyr (χλορφεναπίρ)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

80 κ.εκ.Περιεχόμενο: 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας 
151 25, Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, 
www.pestcontrol.basf.gr
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ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Eγγυημένη σύνθεση: chlorphenapyr 10% β/β 
 Bοηθητικές ουσίες 89.36 % β/β
Εντομοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Επιβλαβές σε 
περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Πολύ 
τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε 
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρή-
σης. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
• Aποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. • Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι σχολαστικά 
μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
• Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. • Τα μολυσμένα ενδύματα 
εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας. • Περιέχει: Chlorfenapyr, 
Mixture of: 5‐chloro‐2‐methyl‐ 4‐isothiazolin‐3‐one and 2‐methyl‐2H‐isothiazol‐3‐ONE (3:1)



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: To προϊόν πρέπει να διαλύεται στο νερό 
και να χρησιμοποιείται άμεσα. Εφαρμόζεται με ψεκασμό στο πάτω-
μα ή τα σοβατεπιά ώστε να δημιουργηθεί μια λεπτή στρώση προϊ-
όντος. Για καλύτερη εφαρμογή χρησιμοποιείτε ψεκαστήρες χαμηλής 
πίεσης. Να μην εφαρμόζεται με νεφελοψεκαστήρες. Μην εφαρμόζε-
τε σε ξύλο ή πορώδεις επιφάνειες. Σε κατοικίες και δημόσιους χώ-
ρους να εφαρμόζετε σε ρωγμές ή χαραμάδες κατά τόπους ή με ψε-
κασμό καλύψεως, ανάλογα με την πίεση της προσβολής. Στα στρώ-
ματα, να εφαρμόζεται στις άκρες τους.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Κατοικίες, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Δη-
μόσιοι χώροι, Χώροι επεξεργασίας τροφίμων.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: (Δόση σκευάσματος/5 λίτρα νερό)
-Για Κατσαρίδες, Κοριούς και άλλα βαδιστικά έντομα: 1) Σε περί-
πτωση κανονικής προσβολής συστήνεται δόση 80 κ.εκ. για 100 τετρ. 
μέτρα. 2) Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής ή σε πολύ απορρο-
φητικές επιφάνειες συστήνεται δόση 160 κ.εκ. για 100 τετρ. μέτρα.
-Για Μυρμήγκια συστήνεται δόση 40 κ.εκ. για 100 τετρ. μέτρα. 
Χρόνος εφαρμογής: Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
-  Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα, παρουσία ανθρώπων ή κατοι-

κίδιων ζώων.
-  Να καθαρίζονται τα υπολείμματα από το ψεκαστικό υγρό το οποίο 

παραμένει μετά την εφαρμογή.
-  Οι άνθρωποι θα πρέπει να εισέρχονται στις ψεκασμένες περιοχές 

όταν αυτές στεγνώνουν.
-  Κρατήστε τους σκύλους μακριά από τις ψεκασμένες περιοχές για 

τουλάχιστον 8 ώρες.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε μαγειρικά σκεύη.
-  Να μην εφαρμόζεται στον αέρα ή σ’ επιφάνειες όπου τα τρόφιμα με-

ταφέρονται, προετοιμάζονται, σερβίρονται ή μαγειρεύονται.
-  Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία τροφίμων μόνο 

όταν τα τρόφιμα έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή.
-  Πρέπει να ακολουθήσει μια ελάχιστη χρονική περίοδος ασφαλείας 

πριν χρησιμοποιηθούν οι χώροι αυτοί.
- Αποφύγετε την επαφή με επιφάνειες που έχουν ψεκαστεί.
- Αερίστε πολύ καλά το χώρο πριν εισέλθετε.

-  Να μην εφαρμοστεί σε περιοχές που παίζουν παιδιά, σε παιδικούς 
και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δο-
χείο με τη μισή από τη συνιστώμενη ποσότητα νερού, προσθέτουμε 
το προϊόν με ανάδευση και γεμίζουμε το δοχείο με την υπόλοιπη πο-
σότητα νερού. Ανακινούμε τον ψεκαστήρα μια φορά, αφού σφραγι-
στεί προηγουμένως για να γίνει η εφαρμογή καθώς και μετά από κά-
θε διάλειμμα. Μετά από κάθε ψεκασμό να γίνεται προσεκτικός καθα-
ρισμός του ψεκαστικού εξοπλισμού.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο συνδυασμός του MYTHIC® 10 SC με πυρε-
θρινοειδή εντομοκτόνα μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά του.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-XΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣ-
ΜΑΤΟΣ: Στην αρχική, κλειστή του συσκευασία, σε δροσερό ξηρό και μα-
κριά από το άμεσο ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα Εμπορίας Γεωργικών 
Φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώ-
σεων μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

κ.εκ.

Εντομοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων.


