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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SMELL 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ) 

 
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση 
βαδιστικών εντόμων. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι σκόνη επίπασης (DP) με δραστική ουσία 0,46% β/β (Permethrin) και 99,5 % β/β 
βοηθητικές ουσίες. 

Κάτοχος της άδειας: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 

Παρασκευαστής: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 

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

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:  
Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 
και οι συσκευασίες άνω των 500 g χορηγούνται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια 
απεντομώσεων από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. 

 
ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): 
Βαδιστικά έντομα: (κατσαρίδες, μυρμήγκια). 
 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
- 
 
 
 

ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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 ΜΕΘΟΔΟΣ (ΟΙ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
- 

 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Σκονίστε τα μέρη των επιφανειών μέχρι να δημιουργηθεί ένα λεπτό επιφανειακό 
στρώμα σκόνης και ειδικότερα τις γωνίες ή τις χαραμάδες και όπου τα έντομα 
συνηθίζουν να περνούν ή να κρύβονται Πρέπει να γίνεται σωστός εντοπισμός των 
περιοχών απ’ όπου περνούν, κρύβονται ή αναπαράγονται τα έντομα έτσι ώστε να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης. Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
εφαρμόζεται σε μέρη σκοτεινά και ζεστά, σε υπόγεια, και αποθήκες. Επίσης σε 
περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, κάτω από 
ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα. Επαναλάβετε την εφαρμογή μόνο όταν 
αρχίσουν να εμφανίζονται ξανά ζωντανά έντομα. 

  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ. 
Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού προηγουμένως καταστραφούν, για τη διασφάλιση 
της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.  
 
 

 
ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:  
- 

  
  

 

• 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. 
Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό και ξηρό, διατηρείται σταθερό 
για δύο (2) χρόνια. Προστατέψτε το από χαμηλές θερμοκρασίες. 
 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
- 

 


