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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SOJET 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ) 

 
Εντομοκτόνο 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι υδατοδιαλυτοί κόκκοι με δραστική ουσία  10,0 % β/β (Imidacloprid), 0.1% β/β 
δραστική ουσία Cis-εικοσιτριέν-9-ιο (Muscalure) και 89,90 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

Κάτοχος της άδειας: SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. 

Παρασκευαστής: SHARDA CROPCHEM LIMITED  

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): 
Muscidae: Μύγες – Ακμαία   

 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εσωτερικοί Χώροι  
Εσωτερικοί χώροι (βιομηχανικοί/ εμπορικοί χώροι, σπίτια/ιδιωτικοί χώροι, δημόσιοι 
χώροι)  
Εσωτερική χρήση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (χώροι εκτροφής και διαβίωσης 
παραγωγικών ζώων). 
 

ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Για εφαρμογή σε δωμάτιο/ κτίριο με επιφάνεια 100 τ.μ., διαλύστε 250 γρ. προϊόντος 
σε 250 ml νερού και επιχρίστε χαρτόνια συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ. Τα επιχρισμένα 
χαρτόνια στη συνέχεια κατανέμονται στον χώρο. Συχνότητα εφαρμογής: Έως 6 
εφαρμογές ετησίως. 

 ΜΕΘΟΔΟΣ (ΟΙ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Επίχριση 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας στις επιφάνειες (π.χ. τοίχους) των κτιρίων. Μην 
εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές που υπόκεινται σε καθαρισμό/πλύσιμο 

  

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ. 
Υπολείμματα του βιοκτόνου προϊόντος θα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τους 
εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Διατηρείται μόνο στην αρχική του συσκευασία. 
Μην το αναμιγνύετε με άλλα απόβλητα. Πλαστικά καλύμματα, ρούχα μίας χρήσης, 
χαρτόνια που έχουν υποστεί εφαρμογή, μολυσμένα απόβλητα (π.χ. νερό έκπλυσης 
από τον εξοπλισμό καθαρισμού, όπως π.χ. ρολά, βούρτσες κλπ), υλικά για την συλλογή 
των διαρροών του προϊόντος και νεκρές μύγες θα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με 
τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
- 
 

 

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:  
Διαβάστε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην το χρησιμοποιείτε σε 
επιφάνειες ή σκεύη που είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, 
ζωοτροφές ή ποτά. Μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Τα επιχρισμένα χαρτόνια 
θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Τα παιδιά και τα 
κατοικίδια ζώα δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση κατά την εφαρμογή. 
Αποφύγετε οποιαδήποτε άσκοπη επαφή με το προϊόν. Η κακή χρήση μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στην υγεία. Εφαρμόστε μόνο σε μη-απορροφητικά χαρτόνια 
τα οποία στη συνέχεια θα κρεμαστούν σε τοίχους ή ταβάνια όπου οι μύγες 
συχνάζουν. Η περιοχή, όπου θα γίνει η ανάμιξη/φόρτωση και η εφαρμογή στα 
χαρτόνια, θα πρέπει να είναι καλυμμένη με πλαστικό κάλυμμα μίας χρήσης για 
την αποφυγή μόλυνσης των γύρω επιφανειών και πατώματος Μετά την 
τοποθέτηση των χαρτονιών, απορρίψτε το πλαστικό κάλυμμα στα οικιακά 
απορρίμματα. Τα ακόλουθα προσωπικά μέτρα μετριασμού κινδύνου θα πρέπει 
να εφαρμόζονται εκτός εάν μπορούν να αντικατασταθούν από τεχνικά ή / και 
οργανωτικά μέτρα: Φορέστε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά κατά τη 
διάρκεια χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον 
κάτοχο της έγκρισης εντός των πληροφοριών του προϊόντος). Για την ανάμιξη/ 
φόρτωση και εφαρμογή, ο χρήστης θα πρέπει να φορά προστατευτική ολόσωμη 
φόρμα (τουλάχιστον τύπου 6, ΕΝ13034) μίας χρήσης για την αποφυγή 
μεταφοράς εκπομπών ρύπων μέσω υπονόμων από το πλύσιμο μολυσμένων 
ρούχων. Μην αφήνετε το προϊόν ή τα υπολείμματα του ή τα υπολείμματα 
επίχρισης να εισέλθουν στο χώμα, υδάτινες οδούς, υπονόμους ή στερεή ή υγρή 
κοπριά. Μην ξεπλένετε τα μολυσμένα υλικά και εξοπλισμό (πχ ρολά, πινέλα) σε 
νεροχύτες. Όταν εφαρμόζετε το προϊόν σε χαρτόνια, αφήστε μία περιοχή γύρω 
από την άκρη του χαρτονιού, χωρίς εφαρμογή. Όταν τοποθετείτε τα χαρτόνια σε 
τοίχους ή ταβάνια ή τα συλλέγετε για διάθεση, αγγίξτε μόνο την περιοχή γύρω 
από την άκρη όπου δεν έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. Μην καθαρίζετε τα 
χαρτόνια. Συλλέξτε αμέσως τυχόν διαρροή του βιοκτόνου προϊόντος. Το προϊόν 
μπορεί να εφαρμοστεί παρουσία ζώων, εάν αποφευχθεί η επαφή με το προϊόν.  
Τοποθετήστε τα χαρτόνια σε σημεία που δεν φτάνουν ζώα. Αφαιρέστε όλα τα 
κομμάτια χαρτονιών πριν τον καθαρισμό και / ή απολύμανσης σε κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις/ καταφύγια ζώων. Μην το εφαρμόζετε απευθείας σε κοπριά. 
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• 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. 
Σταθερότητα στην αποθήκευση: 12 μήνες. Προστατέψτε το από το ηλιακό φως.  
 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
To προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.  

 
 


