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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SOMI 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ) 

 
Χρήση # 1 – Χρήση από επαγγελματίες χρήστες 
Εντομοκτόνο σε μορφή σκόνης επίπασης εναντίον βαδιστικών εντόμων 
(συμπεριλαμβανομένων των κατσαρίδων, και μυρμηγκιών) και αραχνών με 
εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους σε ρωγμές και εσοχές κενά και κοιλότητες. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους πάνω ή γύρω από 
μυρμηγκοφωλιές. 
 
Χρήση # 2 – Επιφανειακή εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες κατά του κόκκινου 
ακάρεος των πουλερικών   
Ακαρεοκτόνο σε μορφή σκόνης επίπασης για την αντιμετώπιση των κόκκινων 
άκαρεων που προσβάλλουν τα πουλερικά σε εγκαταστάσεις πουλερικών. 
 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι σκόνη επίπασης (DP) με δραστική ουσία 0,051 % β/β (Deltamethrin) και  

99.949 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

Κάτοχος της άδειας: SHARDA EUROPE B.V.B.A  

Παρασκευαστής: SHARDA CROPCHEM LIMITED 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): 
Χρήση # 1 – Χρήση από επαγγελματίες χρήστες 
Αράχνες, Κατσαρίδες (ακμάια), Μυρμήγκια (ακμάια)  
Χρήση # 2 – Επιφανειακή εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες κατά του κόκκινου 
ακάρεος των πουλερικών   
Κόκκινο άκαρι των πουλερικών  (Dermanyssus gallinae) 

 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρήση # 1 – Χρήση από επαγγελματίες χρήστες 
Εσωτερικοί χώροι. Εξωτερικοί χώροι. 
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Χρήση # 2 – Επιφανειακή εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες κατά του κόκκινου 
ακάρεος των πουλερικών   
Εσωτερικοί χώροι σε εγκαταστάσεις πουλερικών 
 

ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρήση # 1 – Χρήση από επαγγελματίες χρήστες 
Δοσολογία: Εφαρμογή σε ρωγμές ,εσοχές, κενά και κοιλότητες: 20 γρ. ανά τ.μ.  
Εφαρμογή σε μυρμηγκοφωλιές: 2 γρ ανά φωλιά.  
Συχνότητα εφαρμογής:  

• Ρωγμές, εσοχές, κενά και κοιλότητες: Μέχρι 6 εφαρμογές ανά έτος με 
ελάχιστο διάστημα 6 εβδομάδων μεταξύ εφαρμογών.  

• Φωλιές μυρμηγκιών: Μέγιστο 1 εφαρμογή ανά φωλιά, μέχρι 5 φωλιές γύρω 
από το σπίτι και μέχρι 7 εφαρμογές γύρω από μεγάλα κτίρια. 

Χρήση # 2 – Επιφανειακή εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες κατά του κόκκινου 
ακάρεος των πουλερικών   
Η δόση εφαρμογής είναι 20 g/m². Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών: 4 εφαρμογές ανά έτος με μεσοδιάστημα 90 ημερών μεταξύ των 
εφαρμογών. 

 ΜΕΘΟΔΟΣ (ΟΙ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Χρήση # 1 – Χρήση από επαγγελματίες χρήστες 

Απευθείας εφαρμογή με επίπαση μέσω:  

• Φιαλιδίου τύπου αλατιέρας,  

• Φιαλιδίου με λεπτό στόμιο,  

• Φυσητήρα σκόνης  

• Πιστολιού σκόνης με μακρύ ακροφύσιο  

Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές (εσωτερικοί χώροι): Απευθείας εφαρμογή με 
επίπαση. Το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτές λωρίδες σε ρωγμές και εσοχές (κάτω 
από έπιπλα, σε γωνίες και άλλες κρυψώνες). Εφαρμογή σε κενά και κοιλότητες 

(εσωτερικοί χώροι): Το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτές λωρίδες σε κενά και 
κοιλότητες (μεταξύ διαχωριστικών τοιχωμάτων, οπές, κτλ). Εφαρμογή σε φωλιές 

μυρμηγκιών (εξωτερικοί χώροι): Το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτές λωρίδες γύρω 

και πάνω στις εισόδους της φωλιάς ή απευθείας μέσα στη φωλιά από όλες τις 
εισόδους. 

Χρήση # 2 – Επιφανειακή εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες κατά του 

κόκκινου ακάρεος των πουλερικών   

Εφαρμογή με επίπαση  

Εφαρμογή με αυτόματη αντλία επίπασης σκόνης για επιφάνειες.  

Εφαρμογή με επίπαση μέσω:  

• Φιαλιδίου τύπου αλατιέρας  

• Φιαλιδίου με λεπτό στόμιο  

• Φυσητήρα σκόνης  

• Πιστολιού σκόνης με μακρύ ακροφύσιο  

Το δοσομετρικό πώμα φέρει 3 είδη οπών (μεγάλες, μεσαίες, μικρές). Από το 

δοσομετρικό πώμα απελευθερώνεται ποσότητα προϊόντος σύμφωνα με το 

παρακάτω:   

1 μεγάλη έξοδος απελευθερώνει 1 γρ. προϊόντος κάθε 2 δευτερόλεπτα. 

1 μεσαία έξοδος απελευθερώνει 1 γρ. προϊόντος κάθε 6 δευτερόλεπτα. 

7 μικρές έξοδοι απελευθερώνουν 0.5 γρ. προϊόντος με κάθε κίνηση. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Χρήση # 1 – Χρήση από επαγγελματίες χρήστες 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ. 
Πλύνετε τα χέρια μετά τον χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από γεύματα. Μην το 
αναμιγνύετε με άλλα χημικά ή σκευάσματα. Αποφύγετε την επαφή με επιφάνειες όπου 
έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. Μην το εφαρμόζετε κατά την παρουσία ανθρώπων 
(ειδικά παιδιών), κατοικίδιων ή άλλων ζώων. Μην το εφαρμόζετε κατά την παρουσία 
τροφίμων/ζωοτροφών. Απομακρύνετε τυχόν τρόφιμα/ζωοτροφές από την περιοχή 
εφαρμογής. Για την αποφυγή μόλυνσης με το προϊόν, πριν από την εφαρμογή καλύψτε 
δεξαμενές νερού, δεξαμενές ζωοτροφών και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί 
να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές. Απομακρύνετε οποιοδήποτε εργαλείο που 
μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές κατά την εφαρμογή. Μη μολύνετε 
λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το σκεύασμα ή με άδειες συσκευασίες. Το προϊόν 
θα πρέπει να εφαρμόζετε κατάλληλα ώστε τα παιδιά και τα κατοικίδια να μην έρχονται 
σε επαφή με το προϊόν. Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές που δεν είναι πιθανό να 
πλημμυρίσουν ή να βραχούν, π.χ. προστατευμένες από βροχή, πλημύρρες και νερό 
καθαρισμού. 
 Για εφαρμογή σε κενά και κοιλότητες:  
• Εφαρμόστε 20 γρ. σκευάσματος σε λεπτές λωρίδες σε κενά/κοιλότητες όπου τα 
έντομα κρύβονται (για παράδειγμα κενά διαχωριστικών τοιχωμάτων)  
• Μέχρι 6 εφαρμογές ανά έτος με ελάχιστο διάστημα 6 εβδομάδων μεταξύ 
εφαρμογών.  
Για εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές:  
• Εφαρμόστε 20 γρ. σκευάσματος σε λεπτές λωρίδες σε ρωγμές και εσοχές όπου τα 
έντομα κρύβονται (κάτω από έπιπλα, γωνίες, κτλ.)  
• Μέχρι 6 εφαρμογές ανά έτος με ελάχιστο διάστημα 6 εβδομάδων μεταξύ 
εφαρμογών.  
Για εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών:  
• Εφαρμόστε σε λεπτές λωρίδες στην περιοχή γύρω από την μυρμηγκοφωλιά και/ή 
μέσα στις εισόδους της φωλιάς με μέγιστη δόση 2 γρ. σκευάσματος ανά φωλιά.  
• Μέγιστο 1 εφαρμογή ανά φωλιά, μέχρι 5 φωλιές γύρω από σπίτι και μέχρι 7 
εφαρμογές γύρω από μεγάλα κτίρια.  
Χρήση # 2 – Επιφανειακή εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες κατά του κόκκινου 
ακάρεος των πουλερικών   
Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την εφαρμογή του 
προϊόντος με αυτόματο μηχανισμό φυσήματος. Μέχρι 4 εφαρμογές ανά έτος, μετά τον 
καθαρισμό των εγκαταστάσεων. Η εφαρμογή του προϊόντος θα πρέπει να 
πραγματοποιείται κατάλληλα ώστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα να μην έρχονται σε 
επαφή με το προϊόν.  Απομακρύνετε όλα τα ζώα πριν την εφαρμογή του προϊόντος στο 
χώρο. Τα ζώα μπορούν να επιστρέψουν στο χώρο αφού πρώτα το προϊόν επικαθίσει. 
Μην εφαρμόζετε το προϊόν παρουσία τροφίμων/ζωοτροφών. Κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής του προϊόντος, απομακρύνετε οποιοδήποτε εργαλείο μπορεί να έρθει σε 
επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές. Για την αποφυγή μόλυνσης με το προϊόν, πριν την 
εφαρμογή του προϊόντος, καλύψτε δεξαμενές νερού, ζωοτροφές, γούρνες και άλλες 
επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές.   
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
Χρήση # 1 – Χρήση από επαγγελματίες χρήστες 
Διαθέστε τον περιέκτη/συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς 
διαχείρισης αποβλήτων. Μην το αδειάζετε σε υπόνομους. Μην μολύνετε λίμνες, 
σωλήνες νερού ή τάφρους με το σκεύασμα ή με άδειες συσκευασίες. Μην 
επαναχρησιμοποιείτε τις συσκευασίες. 
Χρήση # 2 – Επιφανειακή εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες κατά του κόκκινου 
ακάρεος των πουλερικών   
Διαθέστε τον περιέκτη/συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς 
διαχείρισης αποβλήτων. Μην το αδειάζετε σε υπόνομους. Μην μολύνετε υδάτινους 
όγκους, σωλήνες νερού ή τάφρους με το σκεύασμα ή με άδειες συσκευασίες. Μην 
επαναχρησιμοποιείτε τις συσκευασίες. 
 
 
 
 

 

 

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ:  
Χρήση # 1 – Χρήση από επαγγελματίες χρήστες  
Στρατηγικές για την διαχείριση της ανθεκτικότητας: 
- Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.  
- Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, μην το εφαρμόζετε 
σε περίπτωση βροχής ή αέρα.  
- Για να φτάσετε φωλιές που βρίσκονται κάτω από βεράντες, ρίξτε το προϊόν  
προσεκτικά σε ρωγμές και εσοχές ή μεταξύ των αρμών των πλακιδίων και αποφύγετε 
την εξάπλωση του προϊόντος.  
- Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε βύθιση ή υγρασία, π.χ. 
προστατευμένες από βροχή, πλημύρες και νερό καθαρισμού.  
- Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, διατηρήστε καλές 
πρακτικές υγιεινής: απομακρύνατε ή εμποδίστε την πρόσβαση σε όλες τις πηγές 
τροφής των εντόμων. Το δόλωμα πρέπει να είναι η βασική πηγή τροφής των 
μυρμηγκιών.  
- Ελέγξτε τις περιοχές εφαρμογής ανά εβδομάδα.  
- Λάβετε υπόψη τον βιολογικό κύκλο και τα χαρακτηριστικά του εντόμου-στόχου και 
προσαρμόστε κατάλληλα τις εφαρμογές. Συγκεκριμένα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο 
στάδιο του στόχου, την περίοδο και τις περιοχές εφαρμογής.  
- Υιοθετήστε ολοκληρωμένες μεθόδους διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως τον 
συνδυασμό χημικών, φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλες μεθόδους δημόσιας υγείας, 
λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, στόχοι, συνθήκες 
χρήσης, κτλ.)  
- Ενημερώστε τον διανομέα ή τον κάτοχο της έγκρισης εάν η εφαρμογή δεν είναι 
αποτελεσματική.  
- Ο κάτοχος της έγκρισης πρέπει να καταγράφει οποιαδήποτε συμβάν ανθεκτικότητας 
στις Αρμόδιες Αρχές ή σε άλλες υπηρεσίες που ασχολούνται με την διαχείριση 
ανθεκτικότητας (δεν είναι σχετικό για την ετικέτα του προϊόντος).  
- Καθορίστε ένα όριο και παρακολουθήστε τα επίπεδα αποτελεσματικότητας σε 
πληθυσμούς σε καίρια σημεία (τουλάχιστον μία επισκόπηση ανά έτος) ώστε να 
ανιχνεύσετε σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στην δραστική ουσία. Πληροφορίες 
από προγράμματα παρακολούθησης ανθεκτικότητας επιτρέπουν την έγκαιρη 
ανίχνευση προβλημάτων και δίνουν πληροφορίες για σωστή λήψη αποφάσεων. 
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Χρήση # 2 – Επιφανειακή εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες κατά του κόκκινου 
ακάρεος των πουλερικών   
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  
Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία μακριά από παιδιά και κατοικίδια 
ζώα. Πλύνετε τα χέρια μετά το χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από γεύματα. Μην 
αναμιγνύετε το προϊόν με άλλα χημικά ή σκευάσματα. Αποφύγετε την επαφή με 
επιφάνειες όπου έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. Μην το εφαρμόζετε κατά την 
παρουσία ανθρώπων (ειδικά παιδιών), κατοικίδιων ή άλλων ζώων. Μην αποθηκεύετε 
με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα) ή οξέα. Απομακρύνετε οποιοδήποτε 
τρόφιμο/ζωοτροφή από το σημείο εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, 
απομακρύνετε οποιοδήποτε εργαλείο μπορεί να έρθει σε επαφή με 
τρόφιμα/ζωοτροφές. Για την αποφυγή μόλυνσης με το προϊόν, πριν την εφαρμογή του 
προϊόντος, καλύψτε δεξαμενές νερού, ζωοτροφές, γούρνες και άλλες επιφάνειες ή 
εξοπλισμό που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές.  Μόνο για εφαρμογή σε 
πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το προϊόν να ΜΗΝ χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις 
ζώων όπου η έκθεση στο τοπικό STP ή/και η άμεση εκπομπή στα επιφανειακά ύδατα 
δεν μπορεί να αποτραπεί. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη 
χρήση και να τηρείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες. Για καλύτερη 
αποτελεσματικότητα, μην το εφαρμόζετε το προϊόν σε περίπτωση βροχής ή ανέμου. 
Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, εφαρμόστε καλές πρακτικές υγιεινής: 
απομακρύνετε ή αποτρέψτε την πρόσβαση του οργανισμού στόχου σε κάθε πηγή 
τροφής. Ελέγχετε τις περιοχές εφαρμογής μία φορά την εβδομάδα.  
Στρατηγικές για τη διαχείρισης ανάπτυξης ανθεκτικότητας:  
• Χρήση εναλλακτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό 
τρόπο δράσης, (για την απομάκρυνση ανθεκτικών ατόμων από τον πληθυσμό).  
• Ενημερώστε τον κάτοχο εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.  
• Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν περιστατικά ανθεκτικότητας που 
έχει παρατηρήσει στις Αρμόδιες Αρχές (ΑΑ) ή σε άλλους διορισμένους φορείς που 
εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας. (αυτό δεν είναι σχετικό με την ετικέτα 
του προϊόντος).  
• Καθιέρωση βάσης και παρακολούθηση των επιπέδων αποτελεσματικότητας σε 
πληθυσμούς σε βασικές περιοχές (τουλάχιστον μία έρευνα ετησίως) προκειμένου να 
εντοπιστούν τυχόν σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στη δραστική ουσία. Οι 
πληροφορίες από τα προγράμματα παρακολούθησης της ανθεκτικότητας επιτρέπουν 
την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και παρέχουν πληροφορίες για τη σωστή λήψη 
αποφάσεων.  
• Εξετάστε τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των επιβλαβών οργανισμών στόχων 
και προσαρμόστε την εφαρμογή κατάλληλα. Ειδικότερα, θα πρέπει να εντοπίζονται τα 
ευπαθή στάδια ανάπτυξης προσαρμόζοντας κατάλληλα το χρόνο και το πεδίο 
εφαρμογής.    
• Ελέγχετε τακτικά τις περιοχές εφαρμογής.  
• Εφαρμόστε πάντοτε μετά από σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση του χώρου. 
Συνιστάται επίσης και συνδυασμός της εφαρμογής με φυσικές μεθόδους όπως αύξηση 
της θερμοκρασίας σε κενούς χώρους.  
• Εφαρμόστε μέτρα υγιεινής και στο προσωπικό με πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και 
τον εξοπλισμό καθώς θα πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά ακάρεων στα ρούχα, τα 
κλουβιά ή τα αυγά. 
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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. 
Χρήση # 1 – Χρήση από επαγγελματίες χρήστες  
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην ερμητικά κλειστή αρχική του συσκευασία, σε 
χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και το 
απευθείας ηλιακό φως. Προστατέψτε το από υγρασία. Οι περιέκτες πρέπει να 
τοποθετηθούν κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 
Μην το αποθηκεύετε με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα), ή οξέα. Μακριά 
από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Ελέγχετε συχνά τα αποθέματα για τυχόν ζημιές. Σε 
αυτές τις συνθήκες, διατηρείται σταθερό για 4 χρόνια Το προϊόν δεν πρέπει να 
φυλάσσεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 35 ο C. 
Χρήση # 2 – Επιφανειακή εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες κατά του κόκκινου 
ακάρεος των πουλερικών   
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην ερμητικά κλειστή αρχική του συσκευασία, σε 
χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και το 
απευθείας ηλιακό φως. Προστατέψτε από την υγρασία. Τα δοχεία πρέπει να 
τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του 
αέρα. Μην το αποθηκεύετε με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα), ή 
οξέα.Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Ελέγχετε συχνά τα αποθέματα για 
τυχόν ζημιές. Διάρκεια ζωής έως και 4 χρόνια. Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω 
των 35 ο C. 
 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
• Για να φτάσετε φωλιές εντόμων οι οποίες βρίσκονται κάτω από βεράντες, ρίξτε το 
προϊόν προσεκτικά σε ρωγμές και σχισμές ώστε να αποφύγετε τη διαρροή του 
προϊόντος.  
• Εφαρμόστε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως 
συνδυασμό φυσικών και χημικών μεθόδων αντιμετώπισης καθώς και άλλων μέτρων 
δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές 
συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.).  
• Εάν η προσβολή επιμένει παρά τις οδηγίες της ετικέτας, επικοινωνήστε (για μη 
επαγγελματίες χρήστες) με έναν συνεργείο καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών.   

 
 


