
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FARMATHRIN 0,25 DP ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση βαδιστικών 

εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια και ψύλλοι) καθώς και για την καταστροφή των 

σφηκοφωλιών. 
   

Εγγυημένη Σύνθεση: 

Cypermethrin 0,25% β/β + Βοηθητικές ουσίες 99,731 % β/β. 

Mορφή: Σκόνη επίπασης (DP). 

Κάτοχος της Έγκρισης: FARMA-CHEM S.A. 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ   

 

Οργανισμοί Στόχοι 

 

Βαδιστικά έντομα (κατσαρίδες, 

μυρμήγκια και ψύλλοι), 
Σφηκοφωλιές. 

Πεδίο εφαρμογής Στάβλοι και µη κατοικηµένοι χώροι. 

Μέθοδος (οι) εφαρμογής Το προϊόν είναι ετοιμόχρηστο. Εφαρμόζεται σε μη κατοικημένους 

χώρους με σκόνισμα των επιφανειών που συχνάζουν τα έντομα, 
καθώς και γύρω από μυρμηγκοφωλιές . 

Εξωτερικοί χώροι: γύρω από υπόστεγα, σε εξωτερικά κτίσματα, 

γκαράζ, σε χώρους ρίψης απορριμμάτων, σε μονοπάτια και 
πλακόστρωτα και γενικά σε όλους τους χώρους που συχνάζουν τα 

έντομα.  

Φωλιές μυρμηγκιών: Εφαρμόστε γύρω από την είσοδο της φωλιάς. 
Σφηκοφωλιές: Εφαρμόστε στη σφηκοφωλιά τις νυχτερινές ώρες ή 

νωρίς το πρωί όταν τα έντομα δεν είναι δραστήρια. 

 

              



Δοσολογία και συχνότητα 

εφαρμογής: 

10γρ. /τ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

Συνδιαστικότητα: -  

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας:  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 

Δηλώσεις προφύλαξης:  

Μακριά από παιδιά.  

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  

Φυλάσσεται κλειδωμένο.  

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. 
 

Πρώτες Βοήθειες:  

Aν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε 
ιατρική συµβουλή.  

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι.  

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική 

συμβουλή.   

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: 

Σε συνθήκες περιβάλλοντος, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, διατηρείται σταθερό για 
δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής. 


