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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

REDY 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ) 

 
Εντομοκτόνο 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι υγρό ετοιμόχρηστο εναιώρημα σε νερό (SE) με δραστική ουσία 0,12% β/β 
(περιεκτικότητα σε τεχνικά καθαρό 0,24 % β/β)  (Chrysanthemum cinerariaefolium, 
extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with 
hydrocarbon solvents 0,0266% β/β δραστική ουσία (Deltamethrin), (περιεκτικότητα σε 
τεχνικά καθαρό 0,027% β/β) και 99,733% β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της άδειας: ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 

Παρασκευαστής: ACTIVA s.rl 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ. 
 
ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): 
Καταπολέμηση βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων: μύγες, κουνούπια, φλεβοτόμοι, 
κατσαρίδες, μυρμήγκια, ακάρεων της σκόνης των σπιτιών, ψαράκια, ψύλλους, 
σκόρους,  μυριάποδα, αράχνες και ψαλίδες.  
 

 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Οι εσωτερικοί τοίχοι και οι οροφές των μόνιμων ή εποχιακών κατοικιών, στάβλων, 
μανδριών, αποθήκες κλπ. Είναι τα σημεία εφαρμογής ανάλογα με τις προτιμήσεις των 
τοπικών ειδών κουνουπιών. Ανάλογα επίσης με το που συνηθίζουν να κάθονται τα είδη 
αυτά, ο ψεκασμός περιορίζεται στο κατώτερο μέρος των τοίχων ή στο ανώτερο και την 
οροφή ή ακόμη γίνεται γενικός ψεκασμός. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι 
ανάγκη να γίνει ψεκασμός στην κάτω επιφάνεια των επίπλων ή τις εξωτερικές 
προεκτάσεις της στέγης. 
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ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 
Το προϊόν χρησιμοποιείται στη δόση των 5γρ./m2. 
 
Μύγες: 
Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των καταλυμάτων των ζώων (στάβλοι κλπ.), 
των κατοικιών και άλλων κτισμάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στις γωνιές. Όταν η μέση 
θερμοκρασία είναι υψηλή, οι μύγες παραμένουν σε μεγάλο ποσοστό στις εξωτερικές 
επιφάνειες των οικημάτων, σε φράχτες κλπ. 
Φλεβοτόμοι: 
Οι εσωτερικές επιφάνειες των εισόδων και των υπνοδωματίων των κατοικιών και 
ιδιαίτερα στις γωνίες, οι εξωτερικές επιφάνειες των κατοικιών γύρω από τις πόρτες και 
τα παράθυρα, όπως και στα οικήματα των ζώων και τους πέτρινους μανδρότοιχους. 
Κατσαρίδες: 
Σκοτεινά και υγρά σημεία σε υπόγεια, σοφίτες και αποθήκες, κατά μήκος των     
σοβατεπιών, γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, μέσα και κάτω    
από ντουλάπια ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, γύρω και κάτω από τις ηλεκτρικές 
συσκευές, στις τουαλέτες. 
Μυρμήγκια: 
Γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα, κατά μήκος των σοβατεπιών, στα κενά ξύλινων 
επενδύσεων των τοίχων και του πατώματος, πίσω και κάτω από ντουλάπια, κάτω και 
πίσω από ηλεκτρικές συσκευές και μεγάλα αντικείμενα, κάτω από τον νεροχύτη, γύρω 
από το σιφώνιο της τουαλέτας και γενικά σε κάθε σημείο που περπατούν μυρμήγκια 
Ψαράκια: 
Πίσω από ράφια ή ντουλάπια, στα ράφια των βιβλιοθηκών, πίσω από ξεκολλημένες 
ταπετσαρίες, στα σημεία εξόδου των αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης, 
όπως και κάθε σημείο στο οποίο παρατηρείται συγκέντρωση αυτών των εντόμων. 
Ψύλλους ανθρώπου: 
Στα στρώματα και στα κενά ξύλινων επενδύσεων των τοίχων και του πατώματος 
Σκόρους: 
Στις εσωτερικές επιφάνειες των ντουλαπιών ιδίως στις γωνίες και στην κάτω επιφάνεια 
χαλιών. 
Ακάρεων της σκόνης των σπιτιών: 
Στα κενά των ξύλινων επενδύσεων των τοίχων και του πατώματος καθώς και στα 
σημεία που συνήθως κάθονται σκύλοι. 
Ψαλίδες, μυριάποδα: 
Στις εισόδους, στα σοβατεπιά, σε σκοτεινά και υγρά σημεία, κάτω από το νεροχύτη, 
γύρω από τους αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης, σε σκοτεινά ντουλάπια. Ιδιαίτερη 
προσοχή στα υπόγεια, στις αποθήκες και τις σοφίτες. Εξωτερικά, σε κάθε σημείο της 
οικοδομής που έρχεται σε επαφή με το έδαφος μέχρι ύψους 60 εκατοστών και 
ιδιαίτερα στις κοιλότητες των τοίχων. Επίσης σε σωρούς από πέτρες, χόρτα και 
καυσόξυλα και στις κοιλότητες των μαντρότοιχων. 

 ΜΕΘΟΔΟΣ (ΟΙ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Ψεκάστε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα  

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Βάλτε την αναγκαία ποσότητα στον ψεκαστήρα και ψεκάστε από μικρή απόσταση 
μέχρι να διαβραχούν καλά, χωρίς να τρέχουν σταγόνες, όλα τα σημεία στα οποία είναι 
πιθανόν να κρύβονται ή να περπατήσουν τα έντομα. Σε όσες επιφάνειες είναι δυνατόν 
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να γίνει, αντί για ψεκασμό μπορείτε να κάνετε επάλειψη με πινέλο χρησιμοποιώντας 
το ίδιο διάλυμα. Ο εντοπισμός των σημείων εφαρμογής αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα και μειώνει τους κινδύνους και την άσκοπη δαπάνη 

  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ. 
- 
 
 
 

 

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:  
Κατά τον ψεκασμό έχετε ανοιχτά παράθυρα και τις πόρτες και απομακρυνθείτε 
από το δωμάτιο αμέσως μετά τον ψεκασμό μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες 
και να αεριστεί ο χώρος. 
Η διάρκεια δράσης του φαρμάκου εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, 
την απορροφητικότητα των ψεκασμένων επιφανειών και την συχνότητα 
καθαρισμού τους. 
Επαναλάβετε τον ψεκασμό μόνο όταν μειωθεί η δραστηριότητα του φαρμάκου, 
δηλαδή μόνο όταν αρχίσουν να εμφανίζονται ξανά ζωντανά έντομα. 
 

  
  

 

• 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. 
Διατηρείται σε μέρος δροσερό και ξηρό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά 
από πηγές θερμότητας μεγαλύτερες από 40ο C και το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες 
αυτές διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια.. 
  

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
- 

 


