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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SOFAST 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ) 

 
Εντομοκτόνο. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι υδατοδιαλυτοί κόκκοι με δραστική ουσία 0,52 % β/β (Imidacloprid), δραστική 
ουσία 0.1 % β/β (Muscalure) και 99,38 % 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): 
Μύγες – Ακμαία 
 

 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εσωτερικοί Χώροι 
Εσωτερικοί χώροι (βιομηχανικοί/ εμπορικοί χώροι, σπίτια/ 
ιδιωτικοί χώροι, δημόσιοι χώροι) 
 
 

ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Δοσολογία: 
Χρήση 1 – Εφαρμογή με επίχριση από επαγγελματίες χρήστες. 
Για εφαρμογή σε δωμάτιο/ κτίριο με επιφάνεια 100 τ.μ., διαλύστε 200 γρ. προϊόντος 
σε 150 ml νερού και επιχρίστε χαρτόνια συνολικής επιφάνειας 1 τ.μ. Τα επιχρισμένα 
χαρτόνια στη συνέχεια τοποθετούνται στους τοίχους/ ταβάνια του χώρου που 
προστατεύεται. 
Χρήση 2 – Δολωματική εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες 
20 γρ. δολώματος ανά 10 τ.μ. Τα δολώματα μπορούν να τοποθετούνται εντός 
δολωματικών σταθμών ή σε αβαθή δοχεία (π.χ. ρηχά πιάτα) μιας χρήσης. 
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Συχνότητα εφαρμογής: 
Χρήση 1 – Εφαρμογή με επίχριση από επαγγελματίες χρήστες/ Χρήση 2 – 
Δολωματική εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες . 
Έως 6 εφαρμογές ετησίως. 
 

 ΜΕΘΟΔΟΣ (ΟΙ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Επίχριση 

Δολωματική εφαρμογή 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Γενικά 
1) Ξεκινήστε την εφαρμογή στην αρχή της εποχής εμφάνισης των μυγών, για να 
αποφύγετε τον μαζικό τους πολλαπλασιασμό. 
2) Αποφύγετε την συνεχή χρήση του προϊόντος 
3) Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική. 
 
Ειδικές για τη χρήση 1- Επίχριση από επαγγελματίες χρήστες 
1) Αναμείξτε καλά πριν την εφαρμογή. 
2) Το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 8 ώρες από την παρασκευή του. 
3) Τοποθετήστε τα χαρτόνια σε σημεία που συχνάζουν οι μύγες. 
4) Ελέγχετε τα χαρτόνια κάθε εβδομάδα και ανανεώστε την εφαρμογή όπου δεν 
υπάρχει προϊόν ή τα χαρτόνια έχουν σκεπαστεί με σκόνη. 
5) Να εφαρμόζετε το σκεύασμα σε εναλλαγή με προϊόντα που περιέχουν δραστικές 
ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης (για να αντιμετωπίσετε τα ανθεκτικά έντομα του 
πληθυσμού). 
 
Ειδικές για τη χρήση 2- Δολωματική εφαρμογή από επαγγλεματίες χρήστες 
1) Τοποθετήστε τους κόκκους σε αβαθή δοχεία (π.χ. ρηχά πιάτα) μιας χρήσης 
αποφεύγοντας τον σχηματισμό σωρού. 
2) Χρησιμοποιήστε το δοσομετρικό κουτάλι που παρέχεται εντός της συσκευασίας 
όταν μετράτε τους κόκκους. 
3) Δημιουργήστε δολωματικά σημεία με 20 γρ. κόκκων κάθε 10 τ.μ., μόνο σε ψηλά 
σημεία (ράφια, περβάζια, τοίχους). 
4) Συνιστάται να υγράνετε τους κόκκους για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 
5) Ελέγξτε τα σημεία δόλωσης κάθε 2 με 3 ημέρες. 
6) Αφαιρέστε τους δολωματικούς σταθμούς όταν οι κόκκοι έχουν καλυφθεί από σκόνη. 

  

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
1) Διατηρήστε το μόνο στην αρχική του συσκευασία. 
2) Μην το αναμιγνύετε με άλλα απόβλητα. 
3) Υπολείμματα του βιοκτόνου προϊόντος και όλα τα άλλα μολυσμένα απόβλητα (π.χ. 
νερό έκπλυσης από τον εξοπλισμό καθαρισμού (π.χ. κούπες, βούρτσες), υλικά για την 
συλλογή των διαρροών του προϊόντος, νεκρές μύγες) θα πρέπει να διατεθούν 
σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. 
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ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ:  
Γενικά 
1) Διαβάστε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης. 
2) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 
3) Μην το χρησιμοποιείτε πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά. 
4) Μην το χρησιμοποείτε σε επιφάνειες ή σκεύη που είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή 
με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά. 
5) Μακριά από παιδιά και κατοικίδια. 
6) Τα δολωματικά σημεία θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από παιδιά και κατοικίδια. 
7) Συλλέξτε αμέσως τυχόν διαρροή του βιοκτόνου προϊόντος. 
8) Αποφύγετε οποιαδήποτε άσκοπη επαφή με το προϊόν. Η κακή χρήση μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στην υγεία. 
9) Μην το απορρίπτετε στους υπονόμους. 
10) Μην αφήνετε το προϊόν, απόβλητα ή νερά έκπλυσης από τον εξοπλισμό καθαρισμού 
(π.χ. κούπες, βούρτσες) να εισέλθουν σε υδάτινους όγκους ή υπονόμους. 
 
Ειδικά για τη χρήση 1 - Επίχριση από επαγγελματίες χρήστες 
1) Εφαρμόστε μόνο σε μη-απορροφητικά χαρτόνια τα οποία στη συνέχεια θα 
κρεμαστούν σε τοίχους ή ταβάνια όπου οι μύγες συχνάζουν. 
2) Η περιοχή, όπου θα γίνει η εφαρμογή στα χαρτόνια, θα πρέπει να είναι καλυμμένη 
με πλαστικό κάλυμμα μίας χρήσης για την αποφυγή μόλυνσης των γύρω επιφανειών 
και πατώματος. 
3) 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). 
4) Για την ανάμιξη/ φόρτωση και εφαρμογή, ο χειριστής θα πρέπει να φορά ρούχα μίας 
χρήσης (π.χ. ποδιά, ολόσωμη φόρμα) για την αποφυγή μεταφοράς εκπομπών ρύπων 
μέσω υπονόμων από το πλύσιμο μολυσμένων ρούχων. 
5) Μην αφήνετε το προϊόν ή τα υπολείμματα του ή τα υπολείμματα επίχρισης να 
εισέλθουν στο χώμα, υδάτινες οδούς ή υπονόμους. 
6) Όταν εφαρμόζετε το προϊόν σε χαρτόνια, αφήστε μία περιοχή γύρω από την άκρη 
χωρίς εφαρμογή. 
7) 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. 
8) Μην καθαρίζετε τα χαρτόνια. 
 
 
 
Ειδικά για τη χρήση 2 - Δολωματική εφαρμογή από επαγγλεματίες χρήστες 
1) Για επαγγελματική χρήση μόνο. Να δοθούν οδηγίες καθαρισμού από τους 
επαγγελματίες χρήστες για τα ακόλουθα μέτρα μετριασμού κινδύνου ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι το προϊόν δεν θα φτάσει τους υπονόμους. 
2) Χρησιμοποιείτε μόνο μιας χρήσης αβαθή δοχεία (π.χ. ρηχά πιάτα) και το δοσομετρικό 
κουτάλι για να τοποθετήσετε το κοκκώδες δόλωμα. 
3) Τυχόν διαρροή προϊόντος, υπολείμματα και νεκρές μύγες θα πρέπει να συλλεχθούν 
αμέσως μόνο με μεθόδους στεγνού καθαρισμού (δηλαδή βούρτσα, ηλεκτρική σκούπα 
ή ύφασμα μίας χρήσης) με μετέπειτα διάθεση μέσω στερεών αποβλήτων. 
4) Μην χρησιμοποιείτε υγρό καθάρισμα στις επιφάνειες που έχουν μολυνθεί με το 
προϊόν ή τα υπολείμματα του ή χρησιμοποιείτε βρεγμένα υγρά μαντηλάκια μίας χρήσης 
με μετέπειτα απόρριψη μέσω στερεών αποβλήτων. 
5) Βεβαιωθείτε ότι θα αποφευχθούν τυχόν διαρροές από τις συσκευές εφαρμογής από 
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ακούσια μεταφορά του προϊόντος μέσω π.χ. αέρα, ανθρώπων ή ζώων. 
6) Μην χρησιμοποιείτε υγρό καθάρισμα για το δοσομετρικό κουτάλι και τα αβαθή 
δοχεία. 
7) Συλλέγετε τα υπολείμματα και τις διαρροές του προϊόντος και όλα τα άλλα απόβλητα 
μετά την εφαρμογή, για διάθεση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
8) Μην απορρίπτετε το προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινες ή υπονόμους και γενικότερα 
στο περιβάλλον. 

  

  
 
 

 
• 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. 
1) Σταθερότητα στην αποθήκευση: 12 μήνες 
2) Προστατέψτε το από το ηλιακό φως. 
 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
To προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα. 
 


