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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Sofast

ΒΙΟΚΤΟΝΟ (ENTOMΟΚΤΟΝΟ)

Ισχυρό εντομοκτόνο για την αποτελεσματική καταπολέμηση των μυγών

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Είναι σε μορφή υδατοδιαλυτών κόκκων (SG).
Σύνθεση:
•
•
•

Imidacloprid 0,52 % β/β
Cis-εικοσιτριέν-9-ιο (Muscalure): 0.1% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,38% β/β

Παρασκευαστής του σκευάσματος: Sharda Cropchem Limited, Ινδία
Κάτοχος της έγκρισης: Sharda Cropchem España S.L
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)
1272/2008
Ταξινόμηση
Επισήμανση

Προειδοποιητική λέξη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δηλώσεις
επικινδυνότητας
Δηλώσεις προφύλαξης

Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501 - Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία.
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Παρατήρηση

EUH208: Περιέχει cis-Tricos-9-ene.
αλλεργική αντίδραση.

Μπορεί

να

προκαλέσει

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:
Χρήση #1 – Εφαρμογή με επίχριση από επαγγελματίες χρήστες.
Τύπος προϊόντος

TΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Όπου είναι σχετικό,
Εντομοκτόνο
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης
Στόχος
Muscidae: Μύγες – Ακμαία
(συμπεριλαμβανομένου και
του σταδίου
ανάπτυξης)
Πεδίο εφαρμογής
Εσωτερικοί Χώροι
Εσωτερικοί χώροι (βιομηχανικοί/ εμπορικοί χώροι, σπίτια/
ιδιωτικοί χώροι, δημόσιοι χώροι)
Μέθοδος (οι)
Επίχριση
εφαρμογής
Δόση και συχνότητα
Για εφαρμογή σε δωμάτιο/ κτίριο με επιφάνεια 100 τ.μ.,
εφαρμογής
διαλύστε 200 γρ. προϊόντος σε 150 ml νερού και επιχρίστε
χαρτόνια συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ.
Τα επιχρισμένα χαρτόνια στη συνέχεια τοποθετούνται στους
τοίχους/ ταβάνια του χώρου που προστατεύεται.

Κατηγορία (ες) χρηστών

Συχνότητα εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως
Επαγγελματίες χρήστες

Χρήση #2 – Δολωματική εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες.
Τύπος προϊόντος

ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Εντομοκτόνο

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης
Στόχος
Muscidae: Μύγες – Ακμαία
(συμπεριλαμβανομένου και
του σταδίου
ανάπτυξης)
Πεδίο εφαρμογής
Εσωτερικοί Χώροι
Εσωτερικοί χώροι (βιομηχανικοί/ εμπορικοί χώροι, σπίτια/
ιδιωτικοί χώροι, δημόσιοι χώροι)
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Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Δολωματική εφαρμογή

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

20 γρ. δολώματος ανά 10 τ.μ.
Τα δολώματα μπορούν να τοποθετούνται εντός δολωματικών
σταθμών ή σε αβαθή δοχεία (π.χ. ρηχά πιάτα) μιας χρήσης

Κατηγορία (ες) χρηστών

Συχνότητα εφαρμογής: Έως 6 εφαρμογές ετησίως
Επαγγελματίες χρήστες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:
Γενικά
1) Ξεκινήστε την εφαρμογή στην αρχή της εποχής εμφάνισης των μυγών, για να
αποφύγετε τον μαζικό τους πολλαπλασιασμό.
2) Αποφύγετε την συνεχή χρήση του προϊόντος
3) Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
Ειδικές για τη χρήση 1- Επίχριση από επαγγελματίες χρήστες
1) Αναμείξτε καλά πριν την εφαρμογή.
2) Το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 8 ώρες από την παρασκευή του.
3) Τοποθετήστε τα χαρτόνια σε σημεία που συχνάζουν οι μύγες.
4) Ελέγχετε τα χαρτόνια κάθε εβδομάδα και ανανεώστε την εφαρμογή όπου δεν
υπάρχει προϊόν ή τα χαρτόνια έχουν σκεπαστεί με σκόνη
5) Να εφαρμόζετε το σκεύασμα σε εναλλαγή με προϊόντα που περιέχουν δραστικές
ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης (για να αντιμετωπίσετε τα ανθεκτικά έντομα του
πληθυσμού)
Ειδικές για τη χρήση 2- Δολωματική εφαρμογή από επαγγλεματίες χρήστες
1) Τοποθετήστε τους κόκκους σε αβαθή δοχεία (π.χ. ρηχά πιάτα) μιας χρήσης
αποφεύγοντας τον σχηματισμό σωρού.
2) Χρησιμοποιήστε το δοσομετρικό κουτάλι που παρέχεται εντός της συσκευασίας
όταν μετράτε τους κόκκους.
3) Δημιουργήστε δολωματικά σημεία με 20 γρ. κόκκων κάθε 10 τ.μ., μόνο σε ψηλά
σημεία (ράφια, περβάζια, τοίχους).
4) Συνιστάται να υγράνετε τους κόκκους για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
5) Ελέγξτε τα σημεία δόλωσης κάθε 2 με 3 ημέρες.
6) Αφαιρέστε τους δολωματικούς σταθμούς όταν οι κόκκοι έχουν καλυφθεί από σκόνη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΜΜΕΣΕΣ Η ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ:
Βασικά μέτρα πρώτων βοηθειών:
1) Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προΪόντος ή την
ετικέτα.
2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε
να ξεπλένετε.
3) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
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4) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε
τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
5) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. MHN προκαλέσετε εμετό.
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα
γιατρό.
Ιατρικές συμβουλές για τους γιατρούς και το υγειονομικό προσωπικό:
6) Συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
1) Σταθερότητα στην αποθήκευση: 12 μήνες
2) Προστατέψτε το από το ηλιακό φως.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:
Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων.
To προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων - μυοκτονιών που
έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια και θα πρέπει να αναφέρουν επί της
ετικέτας τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία
απεντόμωσης- μυοκτονίας».
•

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

•

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
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