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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

STEEL 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ) 

 
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση μυγών,  
κουνουπιών και κατσαρίδων. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με δραστική ουσία  25 % β/o (Permethrin) και 
72,88 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

Κάτοχος της άδειας: FARMA-CHEM SA 

Παρασκευαστής: FARMA-CHEM SA 

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

 

 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΣΤΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): 
Κατσαρίδες   
Κουνούπια  
Μύγες  

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίστε τον ψεκαστήρα με  νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα 
σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση. Χρησιμοποιείστε το διάλυμα την ημέρα της παρασκευής του και κατά 
προτίμηση αμέσως μετά την παρασκευή του.  
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ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Κατσαρίδες: Ψεκάζουμε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα από μικρή 

απόσταση μέχρι να διαβραχούν καλά χωρίς όμως να στάζουν. Ο σωστός 

εντοπισμός των περιοχών απ’ όπου περνούν, κρύβονται ή αναπαράγονται τα 
έντομα, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης. Με ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να ψεκάζονται τα υγρά και σκοτεινά σημεία σε υπόγεια, σοφίτες, 
ψευδοροφές και αποθήκες. Ψεκασμός επίσης πραγματοποιείται σε περιοχές 

γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, μέσα και κάτω από 
ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα, γύρω και κάτω από ηλεκτρικές 

συσκευές, νεροχύτες, σε τουαλέτες, κατά μήκος των σοβατεπί κλπ.  

2. Κουνούπια-μύγες: Ψεκάζουμε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα από 

κατάλληλη απόσταση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ομοιόμορφη 
διαβροχή των επιφανειών στις οποίες επικάθονται τα προς καταπολέμηση 

έντομα. Ο σωστός εντοπισμός των περιοχών απ’ όπου περνούν, κρύβονται ή 

αναπαράγονται τα έντομα, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης. 
Για την καταπολέμηση των κουνουπιών ψεκάζονται οι τοίχοι και οι οροφές των 

κατοικιών, των στάβλων και των αποθηκών, η κάτω επιφάνεια των επίπλων, οι 
εξωτερικές προεκτάσεις της στέγης κλπ. Για την καταπολέμηση των μυγών 

ψεκάζονται οι εσωτερικές επιφάνειες των κατοικιών, των αποθηκών, των 
στάβλων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 

γωνίες των τοίχων. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμός των επιλεγμένων επιφανειών από κατάλληλη απόσταση που να εξασφαλίζει 
την καλά και ομοιόμορφη διαβροχή της επιφάνειας. Ο ψεκασμός κατευθύνεται προς 
τις επιφάνειες και ποτέ προς τον αέρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους 
περισσότερους τύπους ψεκαστήρων. 

  

 

 

 

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 
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των διαρροών του προϊόντος και νεκρές μύγες θα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με 
τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. 
 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:  
Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν 
άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 

  
  

 

• 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 δροσερό και ξηρό μέρος προστατευόμενο από 
άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.  
 
 
 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
- 

 
 


