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L158543 CYPR/5P

80 ml

Lambda-cyhalothrin
(Λάµπντα-συαλοθρίν)
Εναιώρηµα µικροκαψυλίων (CS)
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
L-cyhalothrin 2,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 97,31% β/β
Εντοµοκτόνο εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων για την
καταπολέµηση εντόµων
υγειονοµικής σηµασίας.



L158543 CYPR/5P

Αριθµός Εγγραφής: Β111

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν •Πολύ τοξικό
για τους
υδρόβιους
οργανισµούς,
µπορεί να
προκαλέσει
µακροχρόνιες
δυσµενείς
επιπτώσεις
στο υδάτινο
περιβάλλον.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε φιάλη
Ηµ/νία Παραγωγής: Βλέπε φιάλη
Ηµ. Λήξης: Βλέπε φιάλη
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το
χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, ή καπνίζετε. •Το υλικό και ο
περιέκτης του πρέπει να διατεθούν µε ασφαλή τρόπο. •Φοράτε
κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια. •Να
χρησιµοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η
µόλυνση του περιβάλλοντος.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ:
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχηµα.
•Από αναπνοή: Αποµακρύνετε τον ασθενή από τον χώρο που
εκτέθηκε και κρατήστε τον να αναπαυθεί σε ζεστό χώρο.
Προληπτικά ζητείστε ιατρική συµβουλή.
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•Από δέρµα: Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ρούχα που έχουν µολυνθεί
µε το ICON και πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι.
•Μάτια: Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό, κρατώντας
ανοικτά τα βλέφαρα τουλάχιστον για 15 λεπτά. Ζητείστε την συµ-
βουλή γιατρού.
•Κατάποση: Ζητείστε αµέσως συµβουλή γιατρού και δείξτε του το
δοχείο ή την ετικέτα. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του
ξεπλύνετέ του το στόµα µε νερό. Μην του προκαλέσετε εµετό.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συµπτωµατική
θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401
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Περιέχει 1,2 –benzisothiazolin-3-one.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μην ρυπαίνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης µε το φάρµακο
ή τα κενά συσκευασίας του.

Αποφύγετε τη διασπορά των σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Επιτρέπεται η πώληση από καταστήµατα τροφίµων και
φαρµακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) µαζί µε

απορρυπαντικά αλλά µακριά από τρόφιµα,
καλλυντικά και φάρµακα.
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Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης: Εντοµοκτόνο της
οµάδας των πυρεθρινών που δρα δια επαφής στα έντοµα υγειονοµικής
σηµασίας και η υπολειµµατική ενέργεια του Lambda cyhalothrin παρατείνε-
ται λόγω βραδείας έκλυσης του δραστικού συστατικού από τις µικροκάψου-
λες του σκευάσµατος ICON 2,5 CS.

Τρόπος εφαρµογής: Καθολικός ψεκασµός επιφανειών εσωτερικών και εξω-
τερικών χώρων µε δόση 10 κ.εκ./1 λίτρο για προληπτικό ψεκασµό (25 τ.µ.
επιφάνειας) και 20 κ.εκ./1 λίτρο για κατασταλτικό ψεκασµό και επανάληψη
σε 2-3 µήνες αν χρειαστεί, για την καταπολέµηση κατσαρίδας και µύγας και
σε 1 µήνα για κουνούπια.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
Αραιώστε τη δόση µε λίγο νερό. Συµπληρώστε µε την ανάλογη ποσότητα
ύδατος αναδεύοντας.
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ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ:

Πεδίο ∆ράσης Τρόπος
εφαρµογής

Επιφάνειες
εσωτερικών

και εξωτερικών
χώρων

Βαδιστικά και
Ιπτάµενα Έντοµα

και άλλα
αρθρόποδα*

Καθολικός
ψεκασµός των

επιφανειών
10-20 (για 25 τ.µ.)

Στόχοι ∆όσεις
κ.εκ./1 λίτρο νερό

Παρατηρήσεις: Το ICON 2,5 CS συνιστάται για την αποτελεσµατική αντιµετώ-
πιση των εντόµων που επικάθονται στις ψεκαζόµενες επιφάνειες. Η µεγαλύ-
τερη δόση των 20 κ.εκ./1 λίτρο νερού συνιστάται για την καταπολέµηση των
εντόµων που ήδη υπάρχουν στις επιφάνειες. Η µικρότερη δόση των 10
κ.εκ./1 λίτρο νερού συνιστάται για αποφυγή επαναµολύνσεων (πρόληψη
επανεµφάνισης εντόµων).
*Κατσαρίδες, κουνούπια, µύγες, µυρµήγκια, κοριοί, φλεβοτόµοι, αράχνες,
ψαράκια, σκόροι, τσιµπούρια, ψύλλοι, σκορπιοί, σφήκες.
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Όροι πώλησης: Οι οδηγίες που δίδονται βασίζονται σε πρόσφατες δοκιµές
και πληροφορίες που πιστεύουµε ότι είναι ορθές και αξιόπιστες. Επειδή
όµως είναι αδύνατον να προβλέψουµε ή να ελέγξουµε τις διάφορες
συνθήκες ιδιαίτερα δε της χρήσης και εφαρµογής του, δεν αναγνωρίζουµε
καµία ευθύνη για οτιδήποτε που δυνατόν να προκύψει από τη
χρησιµοποίηση ή κατοχή του. Ο αγοραστής µε την πράξη της αγοράς,
αποδέχεται τους πιο πάνω όρους και αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους για
ζηµιές, αποτυχίες, βλάβες, ή ατυχήµατα που πιθανό να προέλθουν από την
εφαρµογή, την αποθήκευση ή χρήση του, ανεξάρτητα αν το µεταχειρίστηκε
ή εφάρµοσε σύµφωνα µε τις οδηγίες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος – Συνθήκες αποθήκευσης:
∆ύο (2) χρόνια τουλάχιστον να διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία
χωρίς να ανοιχθεί, υπό συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος.
Προστατέψτε το από χαµηλές θερµοκρασίες.


