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ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί 
να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. • Μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Μην αναπνέετε 
σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/εκνεφώματα.  • Πλυθείτε σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Τα μολυσμένα 
ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. • Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι.  • Αν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε 
γιατρό. • Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε 
στην ετικέτα). • Ξεπλύνετε το στόμα. • Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμο-
ποιήσετε. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα για το σκοπό αυτό σημεία. • Περιέχει 
1,2-benzisothiazoIin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφύγετε 
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

® Σήμα κατατεθέν BASF

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: ΤΠ18-0276

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας. 
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Εγγ. σύνθεση: fipronil 9.1% β/β 
 Βοηθητικές ουσίες: 90,4% β/β
 Περιέχει πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 200κ.εκ.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 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

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εντομοκτόνο κατά των τερμιτών

Fipronil (φιπρονίλ)  Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΔΟΣΕΙΣ: Εφαρμογή σε τοίχους εσωτερικά ή περιμετρικά των κτιρίων, 
επαγγελματίες χρήστες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Προληπτική εφαρμογή 
β) Εφαρμογή σε περίπτωση 

προσβολής από τερμίτες

Το προϊόν εφαρμόζεται με 
απευθείας έγχυση σε τοίχους 
εσωτερικά ή περιμετρικά των 

κτιρίων, σε περιοχές με υψηλό 
πληθυσμό τερμιτών, για την 

πρόληψη και καταστολή 
της προσβολής τους, από 
επαγγελματίες χρήστες.

Τερμίτες
(Reticulitermes 
spp.)

Το προϊόν διαλυμένο σε νερό σε αναλογία 0,2% 
β/β, εγχύεται με χαμηλή πίεση σε οπές μέσα 
στους τοίχους.
Προτείνονται δύο εφαρμογές:
- Οριζόντια έγχυση μέσα στους τοίχους με μέγιστη 
δόση 5 L/m και/ή
- Έγχυση μέσα στους τοίχους με κλίση 45 μοιρών 
με μέγιστη δόση 5 L/m
(π.χ. 1 L αραιωμένου προϊόντος εφαρμόζεται σε 
οπές ανά 20 cm)
Η δόση μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την 
προσβολή και το υλικό κατασκευής όπου θα γίνει 
η εφαρμογή.

Με έγχυση.
Το προϊόν 

εφαρμόζεται μέσα 
στους τοίχους 
με τη βοήθεια 
συστήματος 

έγχυσης χαμηλής 
πίεσης.

Μετά την 
εφαρμογή, οι 

οπές πρέπει να 
σφραγίζονται με 

τσιμέντο. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Ειδοποιήστε τον υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, σε περίπτωση μη αποτελεσματικότητας της θε-
ραπευτικής επέμβασης.
• Ακολουθήστε τις εγκεκριμένες δόσεις και χρήσεις του προϊόντος.
• Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ: Το πλαστικό φύλλο (που χρη-
σιμοποιείται κατά την εφαρμογή), τα ενδύματα προστασίας (και τα γάντια) καθώς και το υπερ-απορροφητικό υλικό που χρη-
σιμοποιήθηκε κατά τον καθαρισμό, πρέπει να διατίθενται ως στερεά απόβλητα. 
Απομακρύνετε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν, τη συσκευασία του, τα νερά ξεπλύματος του υλικού και κάθε άλλο απόβλη-
το μέσα στο κατάλληλο δίκτυο συλλογής αποβλήτων. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Διάρκεια ζωής προϊόντος: 2 χρόνια μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φορέστε γάντια και φόρμα εργασίας, ανθεκτικά στα χημικά προϊόντα κατά τη φάση του χειρισμού 
του προϊόντος (τα υλικά των γαντιών και της φόρμας πρέπει να καθορίζονται από τον κάτοχο της άδειας στις πληρο-
φορίες του προϊόντος). Ακολουθήστε αυστηρές οδηγίες ατομικής υγιεινής: μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρ-
κεια του χειρισμού του προϊόντος και πλύντε τα χέρια μετά τη χρήση. • Μην εφαρμόζετε άμεσα ή κοντά σε τρόφιμα ή 
ποτά που προορίζονται για κατανάλωση (από τον άνθρωπο ή τα ζώα), ούτε κοντά σε επιφάνειες ή κουζινικά σκεύη 
που μπορεί να έρθουν σε άμεση επαφή με αυτά τα τρόφιμα. • Μετά την έγχυση, οι  οπές πρέπει να κλείνουν ερμητι-
κά.• Μετά την έγχυση, αφαιρέστε το πλεόνασμα του προϊόντος με ένα υπερ-απορροφητικό προϊόν.• Ένα κατάλληλο 
πλαστικό διαφανές φύλλο πρέπει να τοποθετείται στο έδαφος κατά την εφαρμογή, έτσι ώστε να περιοριστούν οι διαρ-
ροές προς την αποχέτευση.• Μην απορρίπτετε το προϊόν σε σημεία που καταλήγουν σε υδάτινους όγκους ή στην 
αποχέτευση.• Πριν την εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να εξακριβώσει σε επίπεδο γειτνίασης με την περιοχή επεξεργα-
σίας, αν υπάρχουν οπές ή ρωγμές για να αποφευχθούν οι διαρροές.• Μετά την εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να 
εξακριβώσει αν υπάρχουν διαρροές. • Μην εφαρμόζετε το προϊόν πριν εντοπιστούν όλοι οι σωλήνες θέρμανσης, κλι-
ματισμού, υδραυλικών, αποχέτευσης και οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος. Μην τρυπάτε ή ρυπαίνετε. • Μη ρυπαίνετε 
πηγές νερού δημόσιας χρήσης.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση εισπνοής: βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και βάλτε τον σε μια θέση 
ηρεμίας. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα: αφαιρέστε τα μολυσμένα  ενδύματα και παπούτσια και πλύνετε τη μολυσμένη περιοχή με νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: 
ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο χλιαρό νερό με ανοιχτά τα βλέφαρα και συνεχίστε το ξέπλυμα κάτω από χλιαρό νερό 
για 10 λεπτά. Σε περίπτωση που φοράτε φακούς επαφής: ξεπλύνετε αμέσως με χλιαρό νερό, μετά αφαιρέστε τους 
φακούς  και συνεχίστε το ξέπλυμα με χλιαρό νερό για 10 λεπτά. Σε περίπτωση που τα σημάδια ερεθισμού επιμένουν 
ή εμφανιστούν προβλήματα στην όραση, συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα με 
νερό και καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση εμφάνισης αδιαθεσίας: μη δώσετε υγρά, ούτε να προ-
καλέσετε εμετό. 
Σημείωση για τον γιατρό: Αντιμετωπίστε τα συμπτώματα. Επικοινωνήστε άμεσα με το κέντρο δηλητηριάσεων αν έχει 
γίνει κατάποση ή εισπνοή μεγάλων ποσοτήτων.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:
 Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Το προϊόν θα πρέπει να 
πωλείται μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων-μυοκτονιών που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων.
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ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί 
να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. • Μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Μην αναπνέετε 
σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/εκνεφώματα.  • Πλυθείτε σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Τα μολυσμένα 
ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. • Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι.  • Αν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε 
γιατρό. • Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε 
στην ετικέτα). • Ξεπλύνετε το στόμα. • Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμο-
ποιήσετε. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα για το σκοπό αυτό σημεία. • Περιέχει 
1,2-benzisothiazoIin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφύγετε 
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

® Σήμα κατατεθέν BASF

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: ΤΠ18-0276

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας. 
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Εγγ. σύνθεση: fipronil 9.1% β/β 
 Βοηθητικές ουσίες: 90,4% β/β
 Περιέχει πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 200κ.εκ.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – 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

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εντομοκτόνο κατά των τερμιτών

Fipronil (φιπρονίλ)  Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)


