
Traducere din limba germană

FROWEIN GMBH & CO. KG
Informaţii despre produs

FOG 1

Utilizare
Combaterea  insectelor  dăunătoare  textilelor,  materialelor  (molii  de  haine, 
gândacii  de  blănuri,  gândacii  de  mochetă,  gândacii  de  slănină  –  dermestes 
lardarius), a gândacilor de bucătărie, a niptus hololeucus, a peştişorului argintiu,  
etc. – nu se utilizează în locuinţe şi în zonele alimentare.

Tip
Substanţă de fumigaţie la cald, gata preparată.

Substanţe active
permetrin (8 g/l), extract de piretru 25% (16 g/l), piperonilbutoxid (16 g/l).
Conţine distilate (petrol).

Acţiune
Efect imediat rapid, prin contactul cu stropii de substanţă. Efect de lungă durată 
prin  contact  cu  stratul  depus  pe  suprafeţe.  Inhibitor  de  nutriţie,  cu  efect  de 
protecţie. Efect puternic de alungare a gândacilor. 

Particularităţi
• metodă de combatere foarte impresionantă, de mare efect
• fumigant de condensare dens, de culoare albă, durată mare de suspensie, 

bună distribuţie
• solvent blând, fără miros.

Consum
La insectele zburătoare 0,5 litri la 1000 m3; la insectele târâtoare 3 litri la 1000 
m3.

Aplicare
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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.



FOG 1 se aplică nediluat, cu ajutorul echipamentelor de fumigaţie la cald. Înainte 
de aplicare, se închid ferestrele, uşile şi alte deschideri. Se opresc instalaţiile de 
ventilaţie, climatizare şi semnalizatoarele de incendiu. 
În  cazul  insectelor  dăunătoare  zburătoare,  este  suficientă  răspândirea 
fumigantului în mod egal, în cameră. La insectele târâtoare, efectul este crescut 
prin fumigaţia precisă a locurilor infestate, suspectate şi periclitate.  
Locurile  infestate  se  vor  curăţa  mai  întâi,  pentru  a  permite  pătrunderea 
fumigantului. 
În camerele mari, atenţie la distribuţia fumigantului şi la împiedicarea vizibilităţii,  
însemnând că în timpul fumigaţiei, persoana se va retrage spre ieşire. 
Camerele se vor ţine închise cel puţin 4-6 ore. Apoi se vor aerisi temeinic.
Aplicarea se va face cel mai bine seara, după orele de program, de preferat la 
sfârşit de săptămână.   

Profilaxia
Un  rol  important  îl  au  măsurile  profilactice,  care  să  împiedice  infestarea, 
respectiv extinderea acesteia. Aici intră de exemplu închiderea sau îndepărtarea 
posibilelor ascunzători de insecte, creearea unor condiţii de igienă prin curăţenia 
regulată, controlul  mărfurilor intrate,  condiţiile de depozitare optime, inspecţiile 
regulate ale spaţiilor etc.
Combaterea  din  timp  a  dăunătoarelor  împiedică  extinderea  infestării  şi  prin 
aceasta pagubele produse de insecte, murdăria şi reclamaţiile.
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. La dăunătoarele textilelor se recomandă preventiv 2-4 fumigaţii pe an, a 3 
litri FOG 1 la fiecare 1000 m3. 

Insecte dăunătoare materialelor textile
Există un număr mare de insecte ce dăunează textilelor. Din punct de vedere al 
modului de hrănire, acestea se împart în două grupe. 
Primei  şi  celei  mai  importante  grupe  îi  aparţin  aşa  numitele  dăunătoare  cu 
cheratină  (moliile  de  haine  şi  blănuri)  şi  coleopterele,  cum ar  fi  gândacii  de 
blănuri, de mochetă, de slănină etc.
Celei de a doua grupe, aşa numitelor dăunătoare universale, le aparţin niptus 
hololeucus, peştişorul argintiu, ptinidele, gândacii de bucătărie etc.
De obicei,  dăunătoarele textilelor stau ascunse. Vara, gândacii  de blănuri,  de 
mochetă sau de slănină pot deveni activi şi zboară. Frica de lumină, le face pe 
aceste  insecte  să  caute  locurile  ascunse,  întunecoase,  cum  ar  fi  cavităţile, 
fisurile. Textilele depozitate sunt atacate imediat. Numai în caz de perturbaţii sau 
la  stadiul  de  nimfă,  textilele  infestate  nu  sunt  atacate,  respectiv  ativitatea  de 
hrănire este oprită.

Gândacii de bucătărie
Gândacii  de  bucătărie  preferă  locurile  întunecoase,  ascunse,  în  apropierea 
surselor de apă şi hrană. Tehnica modernă de construire creează o multitudine 
de biotopi ideali, cum ar fi mobilierul montat, plăcile termoizolante, materialele 
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izolatoare, tavanele false, placările, căminele de instalaţii etc. Căldura necesară 
insectelor  este  asigurată  de  încălzirile  centrale,  de  băi,  maşini  de  spălat,  
uscătoare, cuptoare, boilere etc.
În  cazul  gândacilor  germani,  procedeul  de  combatere  se  repetă  după  5 
săptămâni, iar la cei orientali, după 5 luni.

Măsuri de prevedere
Toxic:  poate  provoca  afecţiuni  pulmonare  prin  înghiţire.  Poate  provoca 
sensibilizare la contact cu pielea. Toxic pentru organismele acvatice, poate avea 
efect  nociv  pe  termen lung în  mediul  acvatic.  Contactul  repetat  poate  cauza 
fragilizarea sau crăparea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra 
departe  de  alimente,  băuturi  şi  hrana  pentru  animale.  A  nu  inspira 
vaporii/aerosolii.  A  se  purta  mănuşi  şi  îmbrăcăminte  de  protecţie  pe  timpul 
lucrului. În caz de ventilaţie insuficientă, se utilizează echipament de protecţie 
corespunzător pentru asigurarea respiraţiei, şi anume mască cu filtru A1-P3 (40 
Ast). A nu se arunca la canalizare. Deşeurile şi recipientele se vor elimina în mod 
corespunzător.  A  se  evita  dispersarea  în  mediu.  A  se  procura  instrucţiuni 
speciale / a se consulta fişa tehnică de securitate. În caz de înghiţire, a nu se 
provoca voma. Se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul sau eticheta. 
A  se  evita  orice  contact  inutil  cu  substanţa.  Utilizarea  greşită  poate  provoca 
efecte grave asupra sănătăţii.
Orice  persoană  va  părăsi  încăperea,  cu  excepţia  utilizatorului.  Înainte  de 
utilizarea substanţei, se vor îndepărta orice alimente neambalate corespunzător. 
Camerele se vor aerisi temeinic înainte de reutilizare.
Recomandare oficială pentru piretroide: 
În caz de contact cu pielea (în special faţa), substanţa poate provoca arsură sau 
usturime, fără apariţia unei iritaţii vizibile. Apariţia acestui simptom trebuie privită 
ca un avertisment. Se va evita orice continuare a expunerii la substanţă. Dacă 
simptomele nu se atenuează sau apar şi altele, se va consulta medicul. 
A nu se depăşi doza prescrisă! A nu se stropi direct pe flacără sau sursă de 
scântei. A nu se stropi obiectele sensibile. Ambalajul se va păstra închis ermetic, 
la  loc răcoros.  A nu se lăsa substanţa sau resturi  ale  acesteia  să ajungă în 
mediul acvatic. 

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

Prezentare
Doze din tablă albă de 5, 10 şi 25 litri.
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