
Εγγυημένη σύνθεση: cypermethrin 10 % β/o
βοηθητικές ουσίες 90.3% β/β

Αρ. έγκρισης ΥΠ.Α.Α.Τ: ΤΠ18-0310 / 17-4-2018

Κάτοχος της έγκρισης:

BLATA 10SCBLATA 10SC
Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου 

για την καταπολέμηση ιπταμένων εντόμων (μύγες), βαδιστικών εντόμων 
(κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί και ψύλλοι) καθώς και 

για την καταστροφή των σφηκοφωλιών.

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Προσοχή

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



Τρόπος εφαρμογής:
Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης.
Ψεκάστε σε τοίχους, πατώματα, πίσω από ντουλάπια κλπ. και γενικά σε 
όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα. Ψεκάστε κατευθυνόμενα και 
με ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες.
Για την καταπολέμηση των σφηκών, εφαρμόστε κατά τη δύση του ηλίου 
και μουσκέψτε τη φωλιά με το ψεκαστικό διάλυμα.
Χρησιμοποιείται σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες.
Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από κατοικημένους χώρους, αγροτικούς 
χώρους και αγροτικά κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, 
γαλακτοκομεία), δημόσια κτίρια και βιομηχανίες επεξεργασίας 
τροφίμων.
Εσωτερική χρήση: Οικίες (συμπεριλαμβανομένων κουζινών), 
νοσοκομεία (εκτός κατειλημμένων πτερύγων), εργοστάσια, ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, αγροτικά κτίσματα, 
αποθήκες και αμπάρια πλοίων.
Απαγορεύεται η χρήση του σε χώρους που πρόκειται να αποθηκευτούν 
μη συσκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές όπως και σε 
επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αποθηκευμένα συσκευασμένα 
τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε ρουχισμό και κλινοσκεπάσματα.
Εξωτερική χρήση: Υπόστεγα, γκαράζ, εξωτερικό σπιτιών, μονοπάτια, 
χώροι ρίψης απορριμμάτων.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Διαλύστε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε νερό και αναδεύστε.

Πρώτες Βοήθειες:
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και
σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάν- 
θημα: Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 
ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. 
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή. Σε διαταραχές αναπνευστικού χορηγείστε οξυγόνο. Σε 
περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή διακοπή αναπνοής κάντε χρήση 
τεχνητής αναπνοής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα 
επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά 
με άφθονο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός 
ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα
Πλύνετε τα χέρια, τους πήχεις (αντιβράχια) και το πρόσωπο σχολαστικά 
μετά το χειρισμό.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.
Μη ρυπαίνετε κατά τη διάρκεια της χρήσης τρόφιμα, ζωοτροφές, σκεύη, 
δοχεία ή σχετικές επιφάνειες.
Καλύψτε τις δεξαμενές νερού πριν την εφαρμογή.
Απομακρύνετε τους ανθρώπους και τα ζώα κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής.
Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα απ’ ευθείας στα ζώα.
Απομακρύνετε ή καλύψτε τα ενυδρεία πριν την εφαρμογή.
Προστατέψτε τις συσκευές γαλακτοκομίας και τους περιέκτες γάλακτος 
από το σκεύασμα.
Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε συμπυκνωμένη μορφή: ακολουθήστε 
τις οδηγίες που δίνονται από τον παρασκευαστή.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:
Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά
αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία
παρασκευής.
Καταστήματα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια 
απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ

Φάσμα δράσης

Εσωτερικοί 
και 
εξωτερικοί
χώροι.

Μύγες,
κατσαρίδες,
μυρμήγκια,
ψύλλοι,
κοριοί,
Σφηκοφωλιές 

Για έντονη προσβολή:
Διαλύστε το προϊόν 
σε νερό, σε αναλογία 
1:100 (π.χ. 10 κ.εκ. 
BLATA 10SC σε 1 
λίτρο νερό) και 
εφαρμογή με 
5 λίτρα διαλύματος 
ανά 100-150 τ.μ.
Για κανονική 
προσβολή:
Διαλύστε το προϊόν 
σε νερό, σε αναλογία 
1: 200 και εφαρμόστε 
5 λίτρα διαλύματος 
ανά 100-150 τ.μ.

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 
έτους.

Περιεχόμενο: 5 λίτρα
LOT:
ΗΜ. ΠΑΡΑΓ:
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

( Βλέπε επί της συσκευασίας)


