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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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KILLMETHRIN 
2.5SC

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

deltametrin (ντελταμεθρίν) 2,394% (β/β) 

Συμπυκνωμένο εντομοκτόνο εναιώρημα για βαδιστικά 
έντομα συμπεριλαμβανόμενων των κατσαρίδων και των 
μυρμηγκιών με εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές.

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης - ακμαία): Blattοdea: Κατσαρίδες, Formicidae: 
Μυρμήγκια. Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερικοί Χώροι. Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός. Εφαρμογή σε ρωγμές και 
εσοχές με ψεκαστήρα χαμηλού όγκου (ψεκαστήρας χειρός και πλάτης). Δόση και συχνότητα εφαρμογής: 50ml 
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: 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 διάλυμα πριν από 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 με το προϊόν, πριν από την εφαρμογή καλύψτε δεξαμενές νερού, δεξαμενές 
ζωοτροφών και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές. 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.
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.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 1LT & 50cc


