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Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας κατά το πρότυπο 
EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

από το 1976

NitroFarm

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.
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Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο για την καταπολέμηση
ιπτάμενων και βαδιστικών εντόμων 

ELTASECT WPELTASECT WPELTASECT WP

deltamethrin (δελταμεθρίνη) 2,538% β/β
Βρέξιμη σκόνη (WP)

Βαδιστικά έντομα: Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές. Το διάλυμα του προϊόντος θα εφαρμόζεται σε ρωγμές 
και εσοχές, γωνίες, πίσω και κάτω από έπιπλα και άλλα μικρά σημεία όπου συνήθως κρύβονται τα έντομα. 
Ιπτάμενα έντομα: Εφαρμογή σε σημεία όπου τα ιπτάμενα έντομα τείνουν να αναπαύονται. Το διάλυμα του 
προϊόντος θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περβάζια παραθύρων, δοκούς, σωλήνες, τοίχους. 
Το προϊόν είναι κατάλληλο για την καταπολέμηση εντόμων στις ακόλουθες εγκαταστάσεις: σπίτια*, 
διαμερίσματα*, κοινοτικά κέντρα, κινηματογράφους*, στρατώνες*, ξενοδοχεία*, εστιατόρια*, μπαρ*, 
καντίνες*, νοσοκομεία*, βιομηχανικές αποθήκες** **Με εξαίρεση εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς, οχήματα, 
τοποθεσίες και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, μεταφορά και χειρισμό σκουπιδιών και 
αποβλήτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης **Εκτός εγκαταστάσεων, εξοπλισμών, οχημάτων, τοποθεσιών και 
εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται: - για τη μεταφορά, υποδοχή, συντήρηση και στέγαση κατοικίδιων 
ζώων ή για την προετοιμασία και μεταφορά τροφίμων - για τη συγκομιδή, μεταφορά, αποθήκευση, 
βιομηχανική επεξεργασία και πώληση προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης. 
Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης: Το 
προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες σε δροσερό, ξηρό, και καλά 

οαεριζόμενο χώρο έως 30 C. 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 μαζί με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα) ή 
οξέα. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Ελέγχετε συχνά τα αποθέματα για τυχόν ζημιές. Σε αυτές τις 
συνθήκες, το προϊόν διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια.
Συσκευασίες: 50gr/100gr/200gr/500gr/1Kg
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