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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

DELTAMETHRIN SHARDA EUROPE 
WP 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ) 

 
Εντομοκτόνο  

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι βρέξιμη σκόνη (WP) με δραστική ουσία 2,538 % β/β (deltamethrin) και  97,462 
%  β/β βοηθητικές ουσίες. 

Κάτοχος της άδειας: Sharda Europe B.V.B.A 

Παρασκευαστής: Sharda Europe B.V.B.A. 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ 
ΚΟΙΝΟ. 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): 
Blatta orientalis Ανατολίτικη κατσαρίδα  – Ενήλικα 
 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εσωτερικοί Χώροι 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ (ΟΙ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Μέθοδος: Ψεκασμός  
Λεπτομερής περιγραφή:   
Το προϊόν εφαρμόζεται μέσω συσκευών όπως αντλίες ή ψεκαστήρες που λειτουργούν 
σε χαμηλές πέσεις (1-5 Bar).  
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ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρήση # 1 – Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές εσωτερικών χώρων από επαγγελματίες 
χρήστες  
Δόση εφαρμογής: 0,5 g σε 50 mL νερού για εφαρμογή σε σχισμές ή εσοχές επιφάνειας 
1 m.²  Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:  Μέγιστο 6 εφαρμογές/έτος. Η 
εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από 8 εβδομάδες. 
Χρήση # 2 – Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές εσωτερικών χώρων από το ευρύ κοινό 
Δόση εφαρμογής: 1 g προϊόντος αραιωμένο σε 100mL νερού για εφαρμογή επάνω σε 
ρωγμές και εσοχές. Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:  Μέγιστο 2 
εφαρμογές/χρόνο.  Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από 8 εβδομάδες . 

 

 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Το προϊον συνιστάται να χρησιμοποιείται μέσω συσκευών όπως αντλίες ή σπρέι, 
προσέχοντας την εφαρμογή του διαλύματος σε ρωγμές και εσοχές, κάτω ή πίσω από 
έπιπλα και γενικά σε άλλα μικρά σημεία όπου οι Ανατολίτικες Κατσαρίδες μπορούν να 
κρυφτούν ή να ξεκουραστούν. Το προϊόν πρέπει να αραιώνεται σε αναλογία 1:100 σε 
νερό (για επεξεργασία 2 m², χρησιμοποιήστε 1g προϊόντος και αραιώστε με 99mL 
νερού). Η αραίωση κατά τη χρήση θα εφαρμόζεται μέσω ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης 
(επαγγελματίες: ψεκαστήρας χειρός ή ψεκαστήρας πλάτης, μη επαγγελματίες: 
ψεκαστήρας χειρός ή σκανδάλη). Για μη επαγγελματική χρήση τα διαλύματα που 
λαμβάνονται πρέπει να ψεκάζονται σε δόση 100 ml τελικού διαλύματος (που περιέχει 
1 gr προϊόντος) για 2 m2 επιφάνειας ρωγμών και εσοχών. Η θανάτωση των κατσαρίδων 
αναμένεται 4 ώρες μετά την έκθεση τους στις επιφάνειες που έχουν υποστεί 
εφαρμογή. Το αραιωμένο εντομοκτόνο δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύεται: πρέπει να 
παρασκευάζεται νέο διάλυμα όταν χρειάζεται. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
ρωγμές και εσοχές όπου μπορεί να ζουν έντομα, όπως κάτω από νεροχύτες, πίσω από 
έπιπλα ή εξοπλισμό, κάτω/πίσω από συσκευές, σε κρυφές γωνίες, σημεία εισόδου 
κατσαρίδων, σωληνώσεις και κατά μήκος σανίδων. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε 
μια ζώνη πλάτους 0,1 m στις επιφάνειες. Αναδεύετε συνεχώς κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής. Στρατηγικές για τη διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας:  
Για επαγγελματίες:  
- Για την εφαρμογή, λάβετε υπόψη τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-
στόχων. Ειδικότερα, στοχεύστε στο πιο ευπαθές στάδιο του παρασίτου, στον χρόνο 
εφαρμογής και στις περιοχές που θα αντιμετωπιστούν.  
 - Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να συνιστάται ο συνδυασμός της εφαρμογής με μη 
χημικά μέτρα.  
 - Όταν απαιτείται παρατεταμένη περίοδος καταπολέμησης, οι εφαρμογές θα πρέπει 
να εναλλάσσονται με προϊόντα που έχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικούς τρόπους 
δράσης.  
 - Απαιτείται παρακολούθηση των επιπέδων αποτελεσματικότητας στους πληθυσμούς 
σε βασικές περιοχές, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν σημαντικές αλλαγές στην 
ευαισθησία στη δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από τα προγράμματα 
παρακολούθησης της ανθεκτικότητας επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση 
προβλημάτων και παρέχουν πληροφορίες για τη σωστή λήψη αποφάσεων.   
 - Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και 
να αναφέρουν ευθέως στον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας ή στον διανομέα.  
 -Ο κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν 
παρατηρούμεναπεριστατικά ανθεκτικότητας στις Αρμόδιες Αρχές ή σε άλλους 
διορισμένους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας.  
 - Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει διαπιστωθεί 
ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία που περιέχεται σε αυτό το προϊόν.  
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Για το ευρύ κοινό:  
 - Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο 
απεντόμωσης-μυοκτονίας.  
 - Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης. 

  

 

 

 

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Επαγγελματίες: Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φοράνε γυαλιά ανθεκτικά σε 
χημικά, προστατευτικά γάντια και προστατευτικό ρουχισμό. Αποφύγετε οποιαδήποτε 
επαφή με τα μάτια. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό του προϊόντος.  
Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Για χρήση μόνο σε 
χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, κατοικίδια ζώα και ζώα μη 
στόχους. Απαγορεύεται να παρευρίσκονται άνθρωποι ή ζώα κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής του προϊόντος ή να επανέρχονται στο χώρο πριν στεγνώσουν καλά οι 
ψεκασμένες επιφάνειες. Περιέχει δελταμεθρίνη, μπορεί να είναι επικίνδυνο/τοξικό για 
τα κατοικίδια ζώα (π.χ. γάτες), μέλισσες, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς.  
 
 
 
 
 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΤΟΥ:  
Θεωρείστε το προϊόν και τα υπολείμματα του ως επικίνδυνα απόβλητα και  
χειριστείτε τα μέσω εγκεκριμένου κέντρου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 
Αδειάστε την συσκευασία καλά. Μην επαναχρησιμοποιήσετε την συσκευασία. Η 
διάθεση των άδειων συσκευασιών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς. Όταν πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής, ξεπλύνετε την 
συσκευασία προσεκτικά χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη συσκευή πίεσης 
ή πλένοντας με το χέρι τρεις φορές και ψεκάζοντας το ξέπλυμα στις επιφάνειες 
στόχους. Μην επιτρέπετε να διαρρεύσει σε υπόνομους, υδάτινους όγκους ή στο 
έδαφος. 

  
  

 
 

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

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες σε δροσερό, 
ξηρό, και καλά αεριζόμενο χώρο έως 30 oC. Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και 
την απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Προστατέψτε το από υγρασία. Οι περιέκτες 
πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 
του αέρα. Μην το αποθηκεύετε μαζί με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα), ή 
οξέα. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Ελέγχετε συχνά τα αποθέματα για 
τυχόν ζημιές.  Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια ζώα μη στόχους.  

 


