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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FARMATHRIN 10 EC ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ) 

 
Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση ιπταμένων 
εντόμων (μύγες), βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί και ψύλλοι) 
καθώς και για την καταστροφή των σφηκοφωλιών. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (ΕC)  με δραστική ουσία 10%  β/β (Cypermethrin) 
και  89,3% β/β βοηθητικές ουσίες. 

Κάτοχος της άδειας: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 

Παρασκευαστής: ACTIVA S.R.L. 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A. 

 

 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ 
ΚΟΙΝΟ. 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): 
Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση ιπταμένων 
εντόμων (μύγες), βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί και ψύλλοι) 
καθώς και για την καταστροφή των σφηκοφωλιών.  
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ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 

 

 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
 
Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης μέχρι να 
διαβραχούν καλά (στο όριο ροής σταγόνων). Ψεκάστε σε τοίχους, πατώματα, πίσω από 
ντουλάπια κλπ. και γενικά σε όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα. Ψεκάστε 
κατευθυνόμενα και με ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες. Για ψύλλους, ψεκάστε 
οπουδήποτε συχνάζουν ζώα. Για την καταπολέμηση των σφηκών, εφαρμόστε κατά τη 
δύση του ηλίου και μουσκέψτε τη φωλιά με το ψεκαστικό διάλυμα. Χρησιμοποιείται 
σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες. Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από 
κατοικημένους χώρους, αγροτικούς χώρους και αγροτικά κτίρια, κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις (στάβλοι, γαλακτοκομεία), δημόσια κτίρια και βιομηχανίες 
επεξεργασίας τροφίμων.  
Εσωτερική χρήση: Οικίες (συμπεριλαμβανομένων κουζινών), νοσοκομεία (εκτός 
κατειλημμένων πτερυγών), εργοστάσια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, δημόσιες κτιριακές  
εγκαταστάσεις, αγροτικά κτίσματα, αποθήκες και αμπάρια πλοίων (με την 
προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με το αποθηκευμένο προϊόν, ακάλυπτη τροφή 
ή σπόρους). Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε ρουχισμό και κλινοσκεπάσματα.  
Εξωτερική χρήση: Υπόστεγα, γκαράζ, εξωτερικό σπιτιών, μονοπάτια, χώροι ρίψης  
απορριμμάτων.   
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:  

Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε νερό και αναδεύστε. 

  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ. 
Οι άδειοι περιέκτες, τυχόν αχρησιμοποίητο προϊόν και άλλα απόβλητα που 
παρήχθησαν κατά την εφαρμογή θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Διαθέστε αυτά τα 
απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μην ρίχνετε σε μη 
ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες, υδατορρέυματα, στο νεροχύτη ή στον υπόνομο. 
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ένα σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών  
αποβλήτων. 
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
- 

  
  

 
 

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

 


