
Traducere din limba germană

FROWEIN GMBH & CO. KG
Informaţii despre produs

DETMOL-FUM 1000 şi 2000

Utilizare
Fumigant automat pentru combaterea dăunătoarelor zburătoare şi târâtoare din 
încăperi. Special pentru spaţii mari în zone alimentare, igienice şi de protecţie a 
stocurilor. Nu este destinat camerelor de locuit şi de dormit, grădiniţelor, şcolilor,  
camerelor bolnavilor etc.

Tip
Doză spray (150 şi 300 ml) cu supapă de blocare pentru pulverizare automată. 

Substanţe active
diclorvos (7,6%) + extract de piretru 25% (0,73%).

Acţiune
Prin contactul  cu stropii  foarte fini  şi  prin inhalarea acestora de către insecte. 
Împrăştiere rapidă şi uniformă a substanţei prin difuzie activă (diclorvos).  Efect 
imediat rapid. Nu are efect pe termen lung. 

Particularităţi
• utilizare  fără  echipamente  speciale  şi  fără  a  fi  necesară  prezenţa 

utilizatorului
• descompunere rapidă a substanţei; fără efect pe termen lung
• nu conţine gaze carburante inflamabile. –Utilizare sigură
• conform § 18 lfSG, este recunoscut şi în combaterea gândacilor germani 

şi a muştelor (chiar şi cele rezistente). Nr. oficial B-0014-00-00, B-0014-
00-01

• este autorizat ca mijloc de protecţie a stocurilor prin combaterea moliilor şi 
a gândacilor din mori şi silozuri (nr. autorizaţie 0554-00).

Consum
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Informaţiile despre produs sunt permanent adaptate la noile cunoştinţe şi 
experienţe. Vă recomandăm de aceea, să recitiţi textul înainte de utilizarea 
produsului.



Detmol-fum 1000 este suficient pentru 150 m3 la insectele târâtoare şi 1000 m3 la 
insectele zburătoare.
Detmol-fum 2000 este suficient pentru 300 m3 la insectele târâtoare şi 2000 m3 la 
insectele zburătoare.

Aplicare
Se  închid  toate  ferestrele,  uşile  etc.  Se  eliberează  ascunzătorile  insectelor 
târâtoare acolo unde este posibil.  Doza se aşează pe un suport  rezistent,  în 
mijlocul camerei, la înălţime. Se blochează supapa. Se presează urechea capului  
pulverizator în jos, până la blocare. Se părăseşte camera. Doza se goleşte în 
cca. 2 minute (150 ml), respectiv 5 minute (300 ml). Fumigaţia poate fi oricând 
întreruptă. Pentru aceasta, urechea se deblochează cu o şurubelniţă sau o altă 
sculă. Substanţa se împrăştie de la sine. Pe suprafeţele mari, poate fi ajutată cu 
un ventilator.     
Camerele tratate  se vor  ţine închise peste noapte,  însă cel  puţin  4-6 ore.  În 
perioada în care substanţa îşi face efectul, se va intra în camere numai cu mască 
de protecţie a respiraţiei. Staţionarea de scurtă durată în camere, fără mască de 
protecţie, este posibilă numai după un timp de aerisire de 6 ore. Numai după o 
aerisire temeinică de 12 ore se pot reutiliza camerele în mod normal. În timpul 
tratării, camerele/depozitele vor fi prevăzute cu indicatoare de avertizare.
Stocurile vegetale, cu excepţia cerealelor, se vor acoperi/împacheta pe timpul 
utilizării substanţei. Acoperirea/ambalarea trebuie să fie etanşă la pesticid.    

Când să se facă fumigaţia
Combaterile  făcute  din  timp  împiedică  extinderea  infestării  şi  prin  aceasta 
pagubele produse de insecte, murdăria şi reclamaţiile. 
Camerele expuse pericolului se vor controla permanent.
Utilizarea se face cel mai bine seara, după program, de preferat la sfârşit  de 
săptămână.
Prin fumigaţii regulate, încăperile pot fi protejate practic împotriva insectelor. Cât  
de des şi la ce distanţe trebuie aplicată substanţa depinde de fiecare situaţie în 
parte. 

Gândacii de bucătărie
În caz de infestare cu gândaci de bucătărie, utilizarea se face cel mai bine seara. 
Se lasă să acţioneze peste noapte. În orice caz, în cazul gândacilor germani, 
procedeul de combatere se repetă după 5 săptămâni, iar la cei orientali şi la alte 
specii de dimensiuni mari, după 5 luni. 
Gândacii  de  bucătărie  preferă  locurile  întunecoase  şi  calde,  în  apropierea 
surselor de apă şi hrană. Se vor avea în vedere fisurile şi cavităţile din cuptoare, 
frigidere, maşini  de spălat,  faianţă şi  gresie,  dulapuri,  rafturi,  placări  de lemn, 
căptuşeli uşi, plinte, trecerile pentru conducte, tavanele false, etc.

Măsuri de prevedere

Pag. 2 din 3



Nociv  prin  contact  cu  pielea  şi  prin  ingerare.  Poate  provoca  sensibilizare  la 
contact cu pielea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de 
alimente,  băuturi  şi  hrana  pentru  animale.  A  se  evita  orice  contact  inutil  cu 
substanţa. Utilizarea greşită poate provoca efecte grave asupra sănătăţii. A nu 
se  consuma alimente  şi  băuturi  pe  timpul  lucrului.  Fumatul  interzis.  A  nu se 
inspira aerosolii. În caz de contact cu pielea, se va spăla imediat cu multă apă. În 
caz de înghiţire, se va consulta imediat medicul şi i se vor arăta ambalajul sau 
eticheta. Antidot: atropină sau toxogonină.
Toate persoanele, cu excepţia utilizatorului, vor părăsi camera. 
La mânuirea/ aducerea substanţei, se vor purta mănuşi de protecţie universale 
(pentru pesticide), îmbrăcăminte de protecţie standard (pentru pesticide), se va 
acoperi capul cu material tare şi boruri late şi se va purta mască de protecţie a 
respiraţiei cu filtru combinat A1-P3 (40Ast). 
Înainte  de  utilizarea  substanţei,  se  vor  îndepărta  orice  alimente  neambalate 
corespunzător, la fel şi animalele de casă sau de povară. Aparatura de bucătărie, 
mesele,  maşinile,  recipientele,  vesela  expusă etc.  se  vor  acoperi  sau se  vor 
spăla cu o substanţă alcalină înainte de reutilizare. 
Camerele se vor aerisi temeinic înainte de reutilizare, timp de 12 ore. 
Recipient sub presiune! A se feri de radiaţiile solare şi de temperaturi peste 50 0C. 
După folosire nu se va rupe şi nu se va arunca în foc. Nu se va pulveriza pe 
flacără sau pe obiecte incandescente. A se feri de surse inflamabile. A nu se 
fuma. Conţine 14,5 procente din masă componente inflamabile. 
Substanţa este toxică pentru peşti  şi alge. Nu lăsaţi  substanţa sau resturi ale 
acesteia, recipientele goale şi ambalajele să ajungă în mediul acvatic. Resturile 
şi recipientele trebuie îndepărtate cu grijă.

Gestionare deşeuri
Resturile  de  substanţă  şi  ambalajele  cu  substanţă  se  vor  îndepărta  conform 
regulilor de salubrizare reziduuri speciale.

Prezentare
Cutie de carton cu 12 bucăţi.
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