
Δηλώσεις προφύλαξης: 
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα.
Μακριά από παιδιά.
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία.
Παρατηρήσεις: Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one και ένα 3:1
μείγμα: 5-chlor-2-methyl- 3(2H)-isothiazolone & 2-methyl-3(2H)
isothiazolone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες: Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του 
δέρματος, οφθαλμών και των βλεννογόνων.
Οδηγίες πρώτων βοηθειών:
Γενικά: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα 
ρούχα.
Τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος 
σταθερή. Εάν το άτομο είναι αναίσθητο, ξαπλώστε το με το κεφάλι χαμηλότερα από το 
υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή, εάν χρειαστεί, εφαρμόστε 
τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του, σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε 
τον ασθενή σε νοσοκομείο και εάν χρειαστεί, δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα.
Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό.
Εισπνοή: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα (μεταφέρετε σε εξωτερικό χώρο). Εάν
παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και 
νερό, χωρίς τρίψιμο.
Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό 
για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε 
τους φακούς επαφής. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος:
Προφυλάξεις: Εμποδίστε το προϊόν να εισέλθει στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια 
νερά), σε υπονόμους, αποχετεύσεις κτλ., με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και 
κλείνοντας την αποχέτευση.
Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για διαρροές σε υδάτινους όγκους, υπονόμους, 
αποχετεύσεις.
Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή με 
αδρανές υλικό (άμμος, καολίνη), συλλέξτε το και τοποθετήστε το σε δοχείο φέροντας την 
κατάλληλη σήμανση ως επικίνδυνο απόβλητο.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Εγκεκριμένες χρήσεις (Επαγγελματίες χρήστες):
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης): Κατσαρίδες, Μυρμήγκια. 
Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός. Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές με ψεκαστήρα χαμηλού 
όγκου (ψεκαστήρας χειρός και πλάτης)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής: 50 ml προϊόντος διαλύονται σε 5 λίτρα νερού για 100 
τ.μ.επιφάνειας. Έως 6-8 εφαρμογές ετησίως. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από 
2 μήνες.

Οδηγίες χρήσης (Επαγγελματική χρήση):
Συνιστάται η εφαρμογή του KILLMETHRIN 2.5SC να 
πραγματοποιείται με συσκευές όπως ψεκαστήρες, προσέχοντας 
να εφαρμόζετε το διάλυμα μόνο σε ρωγμές και εσοχές. Το προϊόν 
θα πρέπει να διαλύεται πάντοτε σε αναλογία 1:100 σε νερό. 
Εφαρμόστε 1 λίτρο διαλύματος ανά 20 τ.μ. Εφαρμόστε με 
ψεκαστήρα χαμηλού όγκου (ψεκαστήρας χειρός ή πλάτης). Η 
εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται πάνω σε επιφάνειες σε μία 
λωρίδα πλάτους 0,1 m.
Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό 
εξοπλισμό μέσω πίεσης ή με τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του 
ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα.
Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογή σε κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις και επομένως δεν αναμένεται μόλυνση στα 
σταβλισμένα ζώα.
Μέτρα μετριασμού κινδύνου:
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία μακριά από 
παιδιά και κατοικίδια.
Πλύνετε τα χέρια μετά την εφαρμογή, 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 αποθηκεύετε το ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο διάλυμα. Θα 
πρέπει να ετοιμάζετε νέο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.
Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία μακριά από 
παιδιά και κατοικίδια.
Πλύνετε τα χέρια μετά την εφαρμογή, την επεξεργασία και πριν 
από γεύματα.
Μην αποθηκεύετε το ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο διάλυμα. Θα 
πρέπει να ετοιμάζετε νέο διάλυμα για κάθε χρήση.
Μην το εφαρμόζετε κοντά σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή 
με τρόφιμα/ζωοτροφές.
Απομακρύνετε τυχόν τρόφιμα/ζωοτροφές από την περιοχή 
εφαρμογής. Απομακρύνετε οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να 
έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές κατά την εφαρμογή.
Για την αποφυγή μόλυνσης από το προϊόν, καλύψτε πριν από την 
εφαρμογή δεξαμενές νερού, δεξαμενές ζωοτροφών και άλλες 
επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθει σε επαφή με 
τρόφιμα/ζωοτροφές.
«Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με 
ειδικό εξοπλισμό μέσω πίεσης ή με τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά 
του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα.»

Συμπυκνωμένο εντομοκτόνο εναιώρημα για βαδιστικά έντομα
συμπεριλαμβανόμενων των κατσαρίδων και των μυρμηγκιών

με εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές.

deltamethrin 2,394 % β/β
βοηθητικές ουσίες 97,57% β/β

Αρ. έγκρ. κυκλοφορίας: ΤΠ18-0282

Κάτοχος της έγκρισης: 
Sharda Europe B.V.B.A, 

Jozef Mertensstraat 142, 1702, Dilbeek, Βέλγιο.

Περιεχόμενο:  1 λίτροΗμ. Παρασκ./Ημ. Λήξης/ Αρ. παρτίδας
Βλέπε επί της συσκευασίας

Το ευρύ κοινό, κατοικίδια και άλλα ζώα μπορούν να εισέλθουν 
στο χώρο όπου έχει πραγματοποιηθεί εφαρμογή αφότου έχουν 
στεγνώσει καλά οι επιφάνειες πάνω στις οποίες εφαρμόστηκε το 
σκεύασμα.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Η δ.ο. Deltamethrin στα βιοκτόνα προϊόντα χρησιμοποιείται για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και επομένως δεν αναμένεται να 
συμβάλει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς - 
στόχους. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στους 
οργανισμούς - στόχους συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων που 
περιέχουν τη δ.ο. deltamethrin με άλλα εντομοκτόνα 
σκευάσματα που να μην περιέχουν δ.ο. της ομάδας των 
πυρεθροειδών.
Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογή σε κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις και επομένως δεν αναμένεται μόλυνση στα 
σταβλισμένα ζώα.
Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της 
συσκευασίας του:
Μην αποθηκεύετε το ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο διάλυμα. Θα 
πρέπει να ετοιμάζετε νέο διάλυμα για κάθε χρήση.
Μην μολύνετε λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το διάλυμα ή 
με τον άδειο περιέκτη.
Μην το αδειάζετε σε υπόνομο.
Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό 
εξοπλισμό μέσω πίεσης ή με τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του 
ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα.
Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.
Διαθέστε τον περιέκτη/συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.
Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό 
κανονικές συνθήκες αποθήκευσης:
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην ερμητικά κλειστή αρχική 
του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.
Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την απευθείας έκθεση 
στο 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 2 χρόνια.
Καταστήματα πώλησης:
Οι συσκευασίες που αφορούν την επαγγελματική χρήση 
πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  Επιτρέπεται η πώλησή του 
σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διανομέας:


