Insecticid
pentru combaterea insectelor
târâtoare şi zburătoare
Aerosol cu evacuare totală 150 ml
CONłINUT IN S.A.: CIFLUTRIN - 1 g/Kg (0,1%)
FORMA DE CONDIłIONARE : AE (aerosol cu evacuare totala)
Avizat de Ministerul SănătaŃii, prin Comisia NaŃională de Produse Biocide
AVIZ 1970BIO/18/05.14
CARACTERISTICI FIZICO – CHIMICE: Solfac® Automatic Forte este un insecticid aerosolizat,
ce acŃioneaza prin nebulizare automată pentru tratamente de interior împotriva insectelor târâtoare şi
zburãtoare (gândaci, ŃânŃari, muşte, molii) şi alte artropode (purici, pãianjeni, cãpuşe,).
COMPOZIłIE:
Ciflutrín 0,1%
Alcool izopropilic, solvent tip nafta de naturã aromaticã şi gaz propulsor – pâna la 100%
DOMENIUL DE UTILIZARE: Solfac® Automatic Forte permite o intervenŃie uşoară şi practică in
incintele unde utilizarea insecticidelor clasice (lichide sau solide) poate genera eventuale probleme
secundare, drept pentru care este recomandat in spatii de depozitare a marfurilor, magazii, mijloace de
transport, arhive, bibiloteci, muzee, containere industriale, spaŃii publice, hoteluri, etc., dar si in
subsoluri sau spatii de dimensiuni reduse, cu infestari mixte;
DOZAJ RECOMANDAT: Un recipient de 150 ml de Solfac® Automatic Forte este suficient
pentru a trata un volum aproximativ de 100 m3. Pentru locaŃii cu un volum mai mare, creşteŃi în mod
proporŃional numărul de nebulizatoare.
RECIPIENT DE UNICA FOLOSINTA. A SE UTILIZA O SINGURA DATA!
MOD DE UTILIZARE: Pentru a evita riscurile aferente
utilizarii, asupra persoanelor şi mediului înconjurător, urmaŃi
intocmai instrucŃiunile de folosire.
-

ÎnchideŃi uşile şi ferestrele, astfel incât sa se realizeze o
izolare cât mai etanşa a zonei de tratat;

-

AşezaŃi recipientul în poziŃie verticalã şi apăsaŃi valva de
eliberare a compozitiei aerosolizate din recipient;

-

Dacã este posibil, pozitionati doza de aerosol in mijlocul
suprafetei de tratat;

-

Este interzis sã rãmâneŃi in incinta pe parcursul nebulizãrii
(eliberarii aerosolului), care dureazã circa 3 minute.

-

Dupã cel puŃin 3 - 4 ore, ventilaŃi în mod adecvat incinta
înainte de a intra şi ridicaŃi recipientul gol.
A se evita plasarea recipientului (pulverizarea) spre flăcări deschise sau corpuri incandescente

Clasificare WHO: III (usor periculos)
IndicaŃii privind condiŃiile de păstrare, depozitare şi de eliminare finală
CerinŃe privind zona de depozitare şi păstrare
DepozitaŃi în locuri accesibile numai persoanelor autorizate.
PăstraŃi departe de razele solare directe.
PăstraŃi containerele închise etanş, într-un spaŃiu uscat, rece şi bine ventilat.
InformaŃii privind depozitarea în comun cu alte materiale:
DepozitaŃi departe de alimente, băuturi şi hrana animalelor.
Stabilitatea produsului la depozitare:
Temperatura de depozitare a produsului trebuie să fie intre 0o si 40oC ;
Acest recipient, după ce este golit şi conŃinutul său este folosit, este un deşeu toxic, motiv pentru care
ambalajele nu se reutilizează, ele se distrug sau se reciclează, conform legilor in vigoare;
Cu respectarea condiŃiilor mai sus-menŃionate, termenul de valabilitate al produsului este de
3 ani.
CATEGORIA DE UTILIZĂRI
Utilizare profesională, de catre personal calificat in activitatea de dezinsecŃie;
Utilizare de catre populaŃie in micile ferme, gospodării şi spatii private;
CONTRAINDICAłII ŞI RESTRICłII: nu există.
PrecauŃii: Înainte de a utiliza produsul, citiŃi cu atenŃie eticheta si fisa de securitate a produsului.
Fraze de risc
R12
Extrem de inflamabil
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic.
Fraze de siguranta
S2 A nu se lasa la indemâna copiilor
S13 A nu se păstra în apropierea alimentelor, băuturilor şi a hranei pentru animale.
S16 A se pastra departe de orice potentiala sursa de foc – A nu se fuma
S23 Nu inhalati spray-ul provenit din aerosol;
S35 A nu se arunca acest produs şi recipientul său decât după ce s-au luat toate precauŃiile.
S36 UtilizaŃi echipamentul de protecŃie a muncii adecvat;
S51 A se utiliza numai in spatii ce ofera conditii propice de ventilatie ulterioara;
S57 A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a
mediului înconjurător.
MĂSURI DE PRIM-AJUTOR
Contactul cu pielea:
ÎnlăturaŃi imbrăcamintea şi incălŃamintea contaminate. SpălaŃi imediat pielea cu multa apă si săpun,
fără a o freca intr-un mod agresiv. SolicitaŃi sfatul medicului, daca iritarea persistă.
Contactul cu ochii:
ClătiŃi imediat cu multă apă rece, pentru cel puŃin 15 minute si nu uitaŃi să vă scoateŃi lentilele de

contact, dacă e cazul. ConsultaŃi medicul.
În caz de inhalare:
ScoateŃi pacientul la aer curat; asiguraŃi-i confort si posibilitatea de a se odihni; controlaŃi-i respiraŃia
si, dacă este necesar, apelaŃi la respiraŃie artificială; consultaŃi medicul
Antidot:
Nu exista antidot; se recomandă tratament simptomatic; administrarea de cărbune medicinal, fără
a fi o soluŃie specifică, a fost raportată a aduce rezultate pozitive si imbunătaŃirea stării generale.
Nu lasati singura, in nici un caz, persoana intoxicata!
MĂSURI DE PROTECłIE A MEDIULUI INCONJURĂTOR
Periculos pentru fauna acvatică; Nu contaminaŃi apa potabilă, canalele de irigaŃii sau alte suprafeŃe
de apă (râuri, lacuri, bălŃi, etc.). Nu pulverizaŃi in prezenŃa curenŃilor puternici de aer.
ÎN CAZ DE INTOXICAłIE, PUTETI APELA UNUL DIN TELEFOANELE DE URGENTA SI SOLICITA
INFORMATII TOXICOLOGICE SPECIFICE: 021 – 318.36.04 sau 0722.315.474 (orele 800 – 2200)

Simbolul de pericol din proprietăŃile fizice :

F+ - extrem de inflamabil

Extrem de inflamabil

Simbolul de pericol pentru mediu:

N – periculos pentru mediu

Importator: BAYER SRL
Sos. Pipera nr. 42, NUSCO Tower, etaj 16, sector 2, 020112 Bucureşti
Tel: +40 (021) 529 59 68, Fax: +40 21 529 59 92;
Producător: Bayer SA – Environmental Science
16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Franta
Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricarii, inscriptionata pe ambalaj
Data fabricatiei: vezi pe ambalaj
Numar de lot: vezi pe ambalaj

