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КАТЕГОРИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ: ПРОФЕСИОНАЛНА

СОМИ
Наименование на активното вещество: Делтаметрин - 0.05 g / 100 g. 

Област на приложение: Биоцид за борба с пълзящи (хлебарки, 
мравки, паяци, дървеници, бълхи и др. насекоми) насекоми на закрито: 
в помещения за отглеждане на животни, транспортни средства за 
животни, жилищни сгради, в обекти за производство и преработка на 
храни за хора и животни, обекти за търговия с храни за хора и животни, 
болници, хотели, промишлени и индустриални сгради и инсталации, 
пакетиращи предприятия, старчески домове и дневни центрове, 
железопътни транспортни средства, канализация, тунели, складове, 
зоологически градини.

Група 3 “ Биоциди за борба с вредителите “
Подгрупа 18 “Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други 
членестоноги”.

Вид на биоцида - прахообразен.

Категория на потребители: професионална.

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 пази далече от достъп на деца.
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни 
за хора и животни.
S22 Да не се вдишва праха.
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.
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.

Начин на употреба: 
Биоцидът е готов за употреба (пудра). Прилага се чрез поръсване.
Прилага се на тънки ивици на местата, където насекомите се крият, 
движат, хранят.

Мравки: 10-20 g от биоцида се прилагат директно върху гнездата. В 
случаите, когато гнездата не са достъпни се поръсват пътищата и 
местата, посещавани често от мравките при разходна норма 20-30 g от 
биоцида / m2.
Приложението се провежда неколкократно през 1 седмица.

Хлебарки, паяци, бълхи, дървеници и др.:
Прилага се на тънки ивици на местата, по които насекомите се движат, 
крият, хранят (под мебели, оборудване, рамки на леглата, в ъглите, по 
первази и/или подове и т.н.), като се обръща по-специално внимание на 
пукнатините и процепите. Да се прилага само на места, на които не 
би могло да се предизвика разпрашаване на биоцида.
Разходна норма: 20-30 g от биоцида / m2.

За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, 
спазвайте инструкциите за употреба.
Да се прилага само на места напълно недостъпни за деца и домашни 
любимци.
Биоцидът да не се прилага върху повърхности, на които се държат, 
приготвят или консумират хранителни продукти. Да се прилага на 
места с добра вентилация.
Да не се прилага от високо. Поръсването да става в непосредствена 
близост до третираната повърхност, така че да се предотврати 
разпрашаване.
Да не се смесва с други химикали.
Да не се прилага в присъствието на хора и/или животни.
Да не се смесва с никакви други продукти.
Да се избягва контакт с третираните повърхности.
Приложението в обектите на хранително-вкусовата индустрия да става 
при липса на храни, с цел да се избегне пряк контакт на храната с 
биоцида.

Интервал между обработките: третирането може да се повтори при 
необходимост. 

Съхранение: Да се съхранява в затворени оригинални опаковки, 
далече от достъп на деца и домашни любимци.
Транспорт: Да се транспортира в съответствие с изискванията за 
отделните видове транспорт.

Мерки за първа помощ:
При вдишване: Изведете пострадалият на чист въздух и го дръжте 
затоплен. Да се потърси лекарска помощ.

ОПАСЕН ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА

При контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи. Незабавно да се 
измие кожата с много вода и сапун без да се търка. Да се потърси 
лекарска помощ.
При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно очите с много вода за 
най-малко 15 минути. Уверете се, че сте отстранили контактните лещи, 
ако има такива. Да се потърси лекарска помощ.
При поглъщане: Не давайте нищо през устата. Не предизвиквайте 
повръщане. Да се потърси незабавно медицинска помощ и да се 
покаже опаковката или етикетът.

Обезвреждане: Да не се използват повторно опаковките. Отпадъците 
от биоцидния препарата като остатъчни количества и опаковки, да се 
съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени 
съдове, след което да се предава 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 за годност:  4 години от датата на 
производство.
Опаковка: 1Kg

Диcтpибутop:

Номер на издаденото разрешение за 
пускане на пазара на МЗ:1528-1/30.09.2013г.

Лице, което пуска на пазара биоцида:
Sharda Europe b.v.b.a.

Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek

Белгия
Tel : + 91 22 6678 2800

Производител на биоцида:
Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd

Domnic Holm
29th Road , Bandra (West)

Mumbai - 400050
Индия

Tel : + 91 22 6678 2800


