
Ghilotina i90 Micro Scope
 
Insecticid – concentrat

Categorie de utilizatori: Profesionali
 
Insecticid pentru interior și exterior de uz profesional contra insectelor târâtoare, cum ar fi: Gândaci de 
cereale (ahasverus advena), Gandac (alphitobius diaperinus), Gandac german (Blattella germanica), 
Plosnita (cimex lectularius), Purici (ctenocefalides felis), Acarieni de praf (dermatophagoides), 
Acarieni de pui (dermanyssus gallinae), gandac de grasime (dermestes maculates), Capusa (ixodes 
ricinus), gandac de tutun (lasioderma serricorne), gandac de surinam (oryzaephilus surinamensis), 
gandac de bucatarie (periplaneta americana), gargarita de cereale (rhizopertha ndominica), gargarita 
graului (sitophilus granaries), Gargarita orezului (sitophilus orryzae), gandac de paine (stegobium 
paniceum), paianjen (tegenaria domestica), vierme de faina (tenebrio molitor), gandac roscat al fainii 
(tribolium castaneum) gandac de faina (triboliul confusum), gandac de cereal (trogoderma granarium)
 și insectelor zburătoare, cum ar fi: tantar asiatic (aedes aegypti), tantar tigru (aedes albopictus), tantar 
tropical (anopheles gambiae), tantar comun (culex quiquefasciatus), molie de faina (ephestia 
kuehniella), molia de alimente (plodia iterpunctella), molia de haine (tineola bisselliella), musca de 
grajd (stomoxys calcitrans)

Mortalitate 100% pana la 6 luni in maxim 24 ore de la aplicare.
 
Conține:
Cipermetrin (nr. CAS: 52315-07-8 ) , (Nr CE 257-842-9).......................................... 9% (90 g/litru)
 Formulare: Capsule in suspensie (CS)
 Reg. Nr .: 4915BIO/18/05.21

Indicatii de utilizare:  Pulverizare grosiera

Rata de aplicare: 2.5% → 25 ml produs la 1 litru de apa pentru suprafata 20 mp.

Pictograme:
GHS05 , GHS09, Pericol

Fraze de pericol H: 
H318 Provoacă leziuni oculare grave. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen 
lung. 
EUH208 Poate produce o reactie alergica.

Fraze de precautie P:
P280 Purtati manusi de protectie si echipamente de protectie a ochilor
P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 
P305+P351+P338+P310 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai 
multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. 
Continuat sa clatiti. Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau la un 
medic.
P391 Colectati scurgerile de produs
P501Aruncaţi conţinutul/recipientul în acord cu regulamentele locale/regionale/ naţionale/ 
internaţionale.



A nu se da pe suprafete ce vin in contact direct cu animalele, hrana pentru animale si produse de origine
animala.
 
Citiți toate precauțiile înainte de utilizare.
 
Descrierea produsului: Ghilotina i90 Micro Scope este un insecticid pentru uz profesional contra 
insectelor târâtoare și insectelor zburătoare ce se aplica pe fisuri, crevase, suprafețe poroase (de 
exemplu, beton) și suprafețe neporoase (de exemplu, lemn, sticlă, ceramică). Acesta poate fi utilizat în 
zone private, precum și în zone publice interioare și exterioare, vehicule de transport, containere de 
depozitare a deșeurilor, vehicule de transport animale și adăposturile lor, în depozite de industrie 
alimentară și compartimente de depozitare și în zona înconjurătoare a clădirilor.
 
Instrucțiuni de utilizare: A se agita produsul înainte de utilizare. Pulverizați pe zonele infestate de 
insecte, crăpături în pereți, pe marginile pereților și în toate locurile ascunse. Produsul este indicat 
pentru utilizare imediat după preparare. După utilizare evitați suprafețele tratate.
Efect: dupa cateva minute de la aplicare si pe durata de pana la 6 luni. Se recomanda reaplicarea o data
la 6 luni. Daca suprafetele tratate sunt curatate sau expuse la conditii climatice sau in caz de suprafete 
murdare, prafuite sau cu umiditate ridicata se recomanda reaplicarea mai desa, lunara.
 

Modul de actiune: Solutia de Ghilotina i90 Micro Scope contine milioane de microcapsule in 
suspensie apoasa (1 – 2 milioane per ml) care contine substanta activa. Acele microcapsule sunt 
polimeri, imermeabili mediului apos, care devin porosi in timp ce se usuca, eliberand insecticidul intr-
un mod continuu si de durata. Microcapsulele cresc durata actiunii insecticidului.

Prim ajutor: 
Măsuri generale: Nu administrați nimic pe cale bucală unei persoane în stare de inconștiență. Contact 
accidental cu pielea: Se vor scoate toate hainele contaminate. Se spală bine cu multă apă și săpun! Dacă
simptomele persistă solicitați asistență medicală. Contactul accidental cu ochii: Spălați imediat ochii cu
apă de la robinet timp de cel puțin 15 minute, ținând pleoapele deschise. Solicitați asistență medicală. 
Inhalare: Scoateți pacientul la aer curat, afară din zona periculoasă. Dacă apar simptome este necesar să
solicitați asistență medicală. Ingestia: Nu induceți voma. Clătiți gura cu apă. În caz de dubiu sau dacă 
nu vă simțiți bine solicitați asistență medicală. Arătați medicului fișa cu date de securitate sau eticheta. 
Tratamentul medical: Tratați simptomatic.
 
Depozitare: Păstrați în zonă ventilată rece și bine. A se feri de alimente, băuturi și hrana animalelor 
alimentare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstra în containere etichetate corespunzător.
 
Eliminare: Produsele neutilizate și ambalajele goale se elimină în conformitate cu reglementările locale
referitoare la deșeuri.  
 
Precauții pentru mediul înconjurător: Nu lăsați produsul să ajungă în ape / scurgeri / canalizare sau sol 
permeabil. Dacă are loc intrarea accidentală în apă sau sol, informați autoritățile competente.
 
Producător și titularul înregistrări: Kwizda France S.A.S. 30, Avenue de 1'Amiral Lemoaner, F-78160 
marly-Le-Roi, Franta. Tel.: +33 (0)1 39 16 09 69, infos@kwizda-france.com, www.kwizda-
biocides.com
 



Distribuitor: PestControl Expert ….. si TM @Ghilotina
 
Data de producție, data de expirare și nr. lot: imprimate pe ambalaj.
 
Conține: 1 litru
 


