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Символ и знак за опасност: 
Рискови фрази (R- фрази):
R50/53 Силно токсичен за водни 
организми, може да причини 
дълготрайни неблагоприятни  
ефекти във водната среда.
Съвети за безопасност (S-фрази):
S2 Да се съхранява далече от 
достъп на деца.
S13 Да се съхранява далече от 
напитки и храни за хора и животни.
S24/25 Да се избягва контакт с 
очите и кожата.

S22 Да не се вдишва праха/аерозола.
S37 Да се носят подходящи ръкавици.
S45 При злополука или неразположение да се потърси 
незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се 
покаже етикетът.
S 60 Този материал и неговата опаковка да се третират като 
опасен отпадък.
S61Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте 
специалните инструкции/ информационния лист за 
безопасност.
Вид на биоцида – гранулат.
Начин на употреба: Биоцидът може да се прилага по два 
начина - като спрей или чрез намазване. Преди обработка 
да се защитят храна, кухненско оборудване и прибори.
Не е необходимо да се пръска цялата повърхност, тъй като 
биоцидът привлича насекомите към третираните зони от 
повърхността. 
Обработките трябва да започнат в началото на сезона, 
преди популациите на мухите да са достигнали своята 
връхна точка.
Най-добри резултати се постигат, когато се прилага на 
много места в цялата сграда или съоръжение.
Прилагане чрез пръскане: 0.6 kg от биоцида се разтварят в 
5 l вода за 100 m2 повърхност.
Пръскат се повърхностите, върху които насекомите кацат 
(стени, тавани, рамки на прозорци, врати и др.). Прилага се 
под формата на груб спрей с пръскачки с ниско налягане, не 
по-високо от 1.3 атм (20 psi) с дюза с ветрилообразна или 
конична струя. 
Разходна норма: 5 l работен разтвор/ 100 m2.
След обработка пръскачната техника се промива добре с 
вода, за да се предотврати запушването й. 
Прилагане чрез намазване: 0.25 kg от биоцида се 
разтварят в 0.25 l вода за 100 m2.
За прилагане чрез намазване се използва четка или 
апликатор (валяк). 
Биоцидът се прилага точково, чрез намазване на тесни 

ивици с широчина до 12-14 cm по повърхностите, по които 
мухите кацат (например стълбове, преградни стени и др.).
Разходна норма: 0.25 kg от биоцида, разтворени в 0.25 l 
вода, за 100 m2.
След употреба оборудването да се почисти добре с вода.
При приложение на закрито третирането трябва да се 
повтаря на всеки 4-5 седмици.
При приложение на открито третирането трябва да се 
повтаря на всеки 3-4 седмици.
След приложението на биоцида и преди хранене, ръцете и 
кожата да се измиват с вода и сапун.
Да не се прилага на повърхности достъпни за деца и 
домашни любимци.
Да не се допуска контакт на биоцида с храна и вода, 
приспособления за хранене, повърхности, където се 
приготвя, сервира или консумира храна, както и да не се 
прилага в обектите произвеждащи или преработващи 
храни.
Да не се прилага в класни стаи и болнични стаи.
Да не се прилага върху оборудването за доене в мандрите.
Биоцидът е силно токсичен за пчели, експонирани 
директно на продукта или на остатъци по цъфтящи култури 
и плевели.
Когато биоцидът е придназначен за употреба на открито:
- да не се употребява по време на активна паша на пчели;
- да не се употребява в близост до кошери;
- когато се използва чрез пръскане да не се пръска в 

близост до цъфтящи култури;
- по възможност да се пръска вечер след прибиране на 

пчелите.
Интервал между обработките:
При приложение на закрито третирането трябва да се 
повтаря на всеки 4-5 седмици.
При приложение на открито третирането трябва да се 
повтаря на всеки 3-4 седмици.
Достъп на хора и животни до третираните зони: При 
приложение на закрито: след добро проветряване в 
продължение на 60 минути.
При употреба: Не прилагайте продуктът на места достъпни 
за деца и домашни любимци.
Защитете храната, кухненското оборудване и прибори.
Съхранение: Да се съхранява на хладно, сухо и добре 
проветриво място по начин, който предотвратява 
кръстосаното замърсяване от други пестициди, торове, 
храни за хора и животни. Да се съхранява в плътно 
затворени оригинални опаковки, далече от достъп на деца, 
храни за хора и животни и директна слънчева светлина, за 
предпочитане в заключен склад. 

Мерки за първа помощ:
При вдишване - осигурете на пострадалият чист въздух 
(изведете го на чист въздух).
При контакт с кожата: Да се измие кожата със сапун и вода, 
без да се търка.
При контакт с очите: Измийте внимателно очите с вода за 
най-малко 15 минути при отворени клепачи. Не забравяйте 
да свалите контактните лещи.
При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. 
Незабавно потърсете квалифицирана лекарска помощ и 
покажете етикетът или информационният лист за 
безопасност.
Обезвреждане: Отпадъците от биоцидния препарат като 
остатъчни количества и опаковки, да се съхраняват 
временно в специални плътно затварящи се и обозначени 
съдове, след което да се предават на лица, притежаващи 
разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на 
отпадъците.
Номер на партида: виж опаковката.
Дата на производство: виж опаковката
Дата, на която изтича срока на годност: 2 години от датата 
на производство.
Опаковка: 1 kg
Наименование на активното вещество: Имидаклоприд - 
10.0 g / 100 g. 
Област на приложение: Биоцид за борба с мухи и летящи 
насекоми на открито и на закрито:
-в и около селскостопански/ветеринарни обекти, 
включително постройки за отглеждане на бройлери, пуйки, 
пилчарници, постройки за едър рогат добитък, овце, кози, 
угоителни комплекси, мандри, помещения за доене, 
свинеферми, конюшни, кучкарници, и други;
-около търговски и жилищни постройки, или частично 
затворени или защитени места;
- в търговски обекти (където няма контакт на биоцида с 
храни и фуражи).
Група 3 “ Биоциди за борба с вредителите “
Подгрупа 18 “Инсектициди, акарициди и биоциди за борба 
с други членестоноги”.
Категория на потребители: професионална.
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната 
среда, спазвайте инструкциите за употреба

ОПАСЕН ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА
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