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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και
συγκεκριμένα το άρθρο 17.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

3. Τoν Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 414/2013 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2013 σχετικά
με τον καθορισμό διαδικασίας αδειοδότησης για τα ίδια βιοκτόνα σύμφωνα με τoν
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη
διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/2012 (ΦΕΚ72/Α/5-4-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του π.δ. 205/2001(Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/10/EE, 2011/11/ΕE,
2011/12/EE, 2011/13/ΕE, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/EE, 2011/78/ΕΕ,
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2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε
στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία deltamethrin.

6. Την έγκριση του προϊόντος DELTASECT 2.5 SC που έλαβε έγκριση στην Ελλάδα με αριθμό
ΤΠ18-0281 (Αsset No: GR-0002858-0000).

7. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

8. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-03-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού
ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού»
στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης,
Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων».

10. Τις με αριθ. πρωτ. 6313/61713/7-6-2017 και 9715/92978/6-9-2017 αιτήσεις της
ενδιαφερόμενης εταιρίας καθώς και τη με αριθ. πρωτ. 10247/117113/30-9-2013 αίτηση
γνωστοποίησης ενδιαφέροντος για κατάθεση αμοιβαίας αναγνώρισης της ενδιαφερόμενης
εταιρίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0282 στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα
ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: KILLMETHRIN 2.5 SC
2. Mορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
3. Εγγυημένη σύνθεση: Deltamethrin 2,394 % β/β

βοηθητικές ουσίες 97,57% β/β

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική
ουσία: 98,5%

5. Παρασκευαστής της δ.ο: Sharda Cropchem Limited, Ινδία

6. Κάτοχος της έγκρισης: Sharda Europe B.V.B.A, Jozef Mertensstraat 142, 1702, Dilbeek
Βέλγιο

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανία

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: α) I.R.C.A. Service SpA, Ιταλία
β) DTS OABE, Ισπανία

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: α) I.R.C.A. Service SpA, Ιταλία
β) DTS OABE, Ισπανία
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ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης
Οι συσκευασίες που αφορούν την επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από
καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στις συσκευασίες που προορίζονται
μόνο για επαγγελματική χρήση θα αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε
συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Οι συσκευασίες που αφορούν την ερασιτεχνική χρήση, θα πωλούνται και από φαρμακεία σε
ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, κλπ) αλλά μακριά από καλλυντικά και φάρμακα.

IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 30-3-2027.
β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον

ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012 και σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την
απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά
ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

VΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να

ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/
και  το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν
απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ
παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους
του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά
δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους
της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

V. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την 2-10-2017 η υπ΄αριθ ΤΠ18- 0061, άδεια
κυκλοφορίας του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνου υγειονομικής σημασίας) KILLMETHRIN 2.5
SC (δραστική ουσία: deltametrhin 2.5%), η οποία χορηγήθηκε με τη με αρ. πρωτ.
12942/128243ΠΕ/22-3-2013 απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κάτοχο
έγκρισης την Sharda Europe B.V.Β.A. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω
σκευάσματος:
α. Απαγορεύεται από την (1-4-2018) η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς

όλα τα σημεία πώλησης και
β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 1-10-2018) για την  πώληση τους από τα

καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.
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Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 1-10-2018 συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της
έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που
προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που
προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
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1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση)

KILLMETHRIN 2.5 SC Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του
κατόχου της έγκρισης

Όνομα Sharda Europe B.V.B.A.

Διεύθυνση Josef Mertensstraat 142, 1702
Dilbeek, Βέλγιο

Αριθμός έγκρισης ΤΠ18-0282

Ημερομηνία έκδοσης 2-10-2017

Ημερομηνία λήξης έγκρισης 30-3-2027

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή Sharda Cropchem España S.L.

Διεύθυνση παρασκευαστή Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina
No 3 Planta 12, 30006 Murcia, Ισπανία

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής (1)

I.R.C.A. Service SpA
Strada Statale Cremasca 591,10
24040 Forno San Giovanni (BG),
Ιταλία

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής (2)

DTS OABE
Pol. Bengoetxea, S/N
48419 Bengoetxea, Orozco (Vizcaya)
Ισπανία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία Deltamethrin

Όνομα παρασκευαστή Sharda Cropchem Limited

Διεύθυνση παρασκευαστή Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400 050 Mumbai,
Ινδία

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

A Heranba Industries Ltd
101/102, Kanchanganga Factory Lane
Borivali-(W)
400092 Mumbai
Ινδία

ΑΔΑ: ΩΖ724653ΠΓ-ΔΔΞ



Σελίδα 7 από 13

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα Ονομασία κατά
IUPAC

Δράση CAS
number

EC
number

Περιεκτικότητα
(%)

Deltamethrin (S)-a-cyano-3-
phenoxybenzyl (1R,
3R)-3-(2,2-
dibromovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane
carboxylate

Δραστική
Ουσία

52918-63-5 258-256-6 2,394 (καθαρό)

2.2 Τύπος σκευάσματος

SC- Συμπυκνωμένο εναιώρημα

3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Για επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος TΠ18- Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα που
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης

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

Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

Blattοdea: Κατσαρίδες
Formicidae: Μυρμήγκια

Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι

Μέθοδος (οι)
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.

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Φιάλη από HDPE ή COEX: 25, 50, 100, 500, 1000 και 5000 ml

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Για ερασιτεχνική χρήση
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Τύπος προϊόντος TΠ18- Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα που
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων

Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης

Συμπυκνωμένο εντομοκτόνο εναιώρημα εναντίον βαδιστικών
εντόμων συμπεριλαμβανομένων των κατσαρίδων και των
μυρμηγκιών με εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές.

Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

Blattοdea: Κατσαρίδες
Formicidae: Μυρμήγκια

Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Ψεκασμός

Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές με ψεκαστήρα χαμηλού όγκου
(ψεκαστήρας χειρός και πλάτης)

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

1ml προϊόντος διαλύεται σε 100 ml νερού για 2 τ.μ. επιφάνειας

Έως 2 εφαρμογές ετησίως. Η εφαρμογή μπορεί να
επαναληφθεί μετά από 2 μήνες.

Κατηγορία (ες) χρηστών Ερασιτέχνες

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Φιάλη με βιδωτό καπάκι από HDPE ή COEX των 25 ml

Συμπεριλαμβάνεται πιπέττα του 1 ml

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση

Κατηγορία κινδύνου Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – Οξεία τοξικότητα
Κατ.1
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – Χρόνιος κίνδυνος
Κατ.1

Εικονόγραμμα

Προειδοποιητική λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
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Δηλώσεις προφύλαξης P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102: Μακριά από παιδιά.
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία.

Παρατηρήσεις: EUH208: 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.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Χρήση #1 – 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
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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.

Η ακόλουθη πρόταση θα πρέπει να προστεθεί στις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα: «Τα κενά
μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό μέσω πίεσης ή  με τριπλό
ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα.»

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.

Χρήση #2 – Για Ερασιτεχνική χρήση

Συνιστάται η εφαρμογή του KILLMETHRIN 2.5SC να γίνεται με συσκευές όπως ψεκαστήρες,
προσέχοντας να εφαρμόζετε το διάλυμα μόνο σε ρωγμές και εσοχές. Το προϊόν θα πρέπει να
διαλύεται σε αναλογία 1:100 σε νερό. Χρησιμοποιείστε την πιπέτα όταν ετοιμάζετε το
διάλυμα. Εφαρμόστε 100 ml διαλύματος ανά 2 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.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.
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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.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

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.

Η ακόλουθη πρόταση θα πρέπει να προστεθεί στις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα: «Τα κενά
μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό μέσω πίεσης ή  με τριπλό
ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα.»

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.

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες
πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
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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

5.3 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.
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Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.

Διαθέστε τον περιέκτη/συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης
αποβλήτων.

5.4 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.

6. Άλλες πληροφορίες

-
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