
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
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• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Προκαλεί ερεθισμό του 
δέρματος. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κα-
τάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. • Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες στα όργανα (περιφερειακό νευρικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβι-
ους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολου-
θήστε τις οδηγίες χρήσης.» • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή 
καλά αεριζόμενο χώρο. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Μακριά από θερμότη-
τα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. • Μην αναπνέετε σκόνη/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς. • Να λαμβά-
νονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. • Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός/εξα-
ερισμού/φωτιστικός. • Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. • Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και 
του εξοπλισμού δέκτη. • Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. • Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλει-
στός. • Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό. • Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που να διευκολύνει την αναπνοή. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή 
ένα γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα 
μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ 
(ή με τα μαλλιά): Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμ-
βουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: 
Χρησιμοποιήστε νερό, πυροσβεστήρες ξηρής κόνεως, αφρού ή διοξειδίου του άνθρακα για την κατάσβεση.

®Σήμα κατατεθέν της BASF

Alphacypermethrin (αλφασυπερμεθρίν)  
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Εγγυημένη σύνθεση:   Alphacypermethrin 10% β/ο, 
 (ομάδα πυρεθρινοειδή) 
 Βοηθητικές ουσίες 88,61% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου 
για την καταπολέμηση μασητικών 

και μυζητικών εντόμων.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 14334 / 20-8-2009

ΕΝΤΟΜΟKTONO

400 κ.εκ.Περιεχόμενο: 

Ημερ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας 
15125 Μαρούσι Tηλ.: 210-6860130, 
www.basf-agro.gr



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Δρα στο νευρικό σύστημα των 
εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων 
Na+  στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυ-
τό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή με-
ταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, 
παράλυση και θάνατο των εντόμων.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑ-
ΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Αμπέλι: Ευδεμίδα (Lobesia botrana), Κοχυλίδα 
(Eupoecilia ambiguella), Πυραλίδα (Sparganothis 
pilleriana). Κάνετε ψεκασμούς καλύψεως με την εμ-
φάνιση των προσβολών με δόση 15 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 
λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο:  2  με μεσοδιάστημα 10-14 
ημέρες εφόσον απαιτείται.
Τομάτα (υπαίθρου): Αλευρώδης (Bemisia taba-
ci). Κάνετε ψεκασμούς καλύψεως με την εμφάνιση 
των προσβολών και μόνο όταν το φυτό είναι μέχρι 
ύψος 50 εκ. με δόση 15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμ-
μα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητι-
κή περίοδο:  2  με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφό-
σον απαιτείται.
Πατάτα: Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata). 
Κάνετε ψεκασμούς καλύψεως με την εμφάνιση των 
προσβολών και μόνο όταν το φυτό είναι μέχρι ύψος 
50 εκ. με δόση 15 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρ-
μογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2  με μεσοδιά-

στημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Ελαιοκράμβη: Κολεόπτερα (Psylliodes chryso-
cephalla, Meligethes aeneus). Κάνετε ψεκασμούς 
καλύψεως με την εμφάνιση των προσβολών με δό-
ση 10 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 
λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 1 με μεσοδιάστημα 10-14 
ημέρες για ψεκασμό με άλλο εντομοκτόνο εφόσον 
απαιτείται.
Σιτάρι: Αφίδες (Sitobion avenae, Rhopalosiphum 
padi). Κάνετε ψεκασμούς καλύψεως με την εμφά-
νιση των προσβολών με δόση 15 κ.εκ./στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα. Μέ-
γιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική πε-
ρίοδο: 2  με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον 
απαιτείται.
Αραβόσιτος: Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis). Κάνε-
τε ψεκασμούς καλύψεως με την εμφάνιση των προ-
σβολών με δόση 30 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκα-
στικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 με μεσο-
διάστημα 10-14 ημέρες για ψεκασμό με άλλο εντο-
μοκτόνο εφόσον απαιτείται.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπε-
λόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους 
οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος FASTAC® 10 EC.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
•  Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών 

και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο 
πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθ-

μός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες 
για αποτελεσματικό έλεγχο.

•  Εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βά-
ση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζη-
μιάς και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος 
για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.

•  Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξα-
σφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της 
φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.

•  Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με 
FASTAC® 10 EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζε-
ται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομά-
δα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρε-
θρινοειδή.

•  Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πλη-
θυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί 
έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 
Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης απο-
τελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν 
θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετι-
κής ομάδας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
Αμπέλι, Τομάτα (υπαίθρου): 7 ημέρες, Πατάτα, Αρα-
βόσιτος: 14 ημέρες. Ελαιοκράμβη: 49 ημέρες, Σιτά-
ρι: 42 ημέρες.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συ-
νιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια 
εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκα-
σμό.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Πληροφορίες για το γιατρό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, 
εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προ-
σεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε 
να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε 
τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκου-
ραστεί σε στάση που να διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕ-
ΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ-
ΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα.

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλ-
λιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. 
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Πλύνετε με 
άφθονο σαπούνι και νερό.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευ-
τείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξα-
ναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό, πυ-
ροσβεστήρες ξηρής κόνεως, αφρού ή διοξειδίου του 
άνθρακα για την κατάσβεση.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 
210-7793777

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.
•  Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργει-

ες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζά-
νια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

•  Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τρο-
φή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΒΟΜΒΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ.
•  Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από 

τη μη γεωργική γη για την καλλιέργεια του αμπελιού και 5 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
•  Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα 

επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του αμπελιού και 20 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥ-
ΑΣΜΑ: Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περι-
οχές που έχουν ψεκαστεί με το σκεύασμα είναι 
δυνατή χωρίς κίνδυνο αφού στεγνώσει το ψεκα-
στικό διάλυμα.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μη-
χανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτου-
με αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευ-
άσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό 
αναδεύοντας συνεχώς. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό 
πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε 
στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού κα-
ταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτί-
θενται στα σημεία συλλογής για  ανάκτηση ενέρ-
γειας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα πα-
ραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον, 
όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συ-
σκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και κα-
λά αεριζόμενο.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
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• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Προκαλεί ερεθισμό του 
δέρματος. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κα-
τάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. • Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες στα όργανα (περιφερειακό νευρικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβι-
ους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολου-
θήστε τις οδηγίες χρήσης.» • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή 
καλά αεριζόμενο χώρο. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Μακριά από θερμότη-
τα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. • Μην αναπνέετε σκόνη/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς. • Να λαμβά-
νονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. • Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός/εξα-
ερισμού/φωτιστικός. • Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. • Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και 
του εξοπλισμού δέκτη. • Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. • Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλει-
στός. • Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό. • Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που να διευκολύνει την αναπνοή. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή 
ένα γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα 
μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡ-
ΜΑ (ή με τα μαλλιά): Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμ-
βουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Σε περίπτωση πυρκαγιάς: 
Χρησιμοποιήστε νερό, πυροσβεστήρες ξηρής κόνεως, αφρού ή διοξειδίου του άνθρακα για την κατάσβεση.

®Σήμα κατατεθέν της BASF

Alphacypermethrin (αλφασυπερμεθρίν)  
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Εγγυημένη σύνθεση:   Alphacypermethrin 10% β/ο, 
 (ομάδα πυρεθρινοειδή) 
 Βοηθητικές ουσίες 88,61% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου 
για την καταπολέμηση μασητικών 

και μυζητικών εντόμων.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 14334 / 20-8-2009

ΕΝΤΟΜΟKTONO

400 κ.εκ.Περιεχόμενο: 

Ημερ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας 
15125 Μαρούσι Tηλ.: 210-6860130, 
www.basf-agro.gr


