ASCYP 10 WP
Avizat de Ministerul Sanatatii cu nr.920 BIO/24.06.2009
Insecticid sub formă de pulbere umectabila, pentru a fi diluată în apă. Conţine 10%
cypermethrin (insecticid care aparţine grupei compuşilor de piretroizi).
Aplicarea:
ASCYP 10 WP este destinat controlului împotriva insectelor tărătoare (gândaci, ploşniţe,
furnici, furnici faraon, lepisme) şi a insectelor zburătoare (muşte, ţânţari, molii) din
apartamente, restaurante, lăptării, băi, brutării, hambare, magazine, măcelării, fabrici,
depozite, adăposturi pentru animale, mori, hambare, depozite de tutun şi alte locuri în care
sunt necesare măsuri de igienă publică.

Periculos pentru mediu
Are efecte negative asupra organismelor acvatice, poate produce schimbări pe
termen lung în compoziţia apelor din mediul înconjurător.
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
Evitaţi împrăştierea în natură. Urmaţi instrucţiunile de utilizare sau cele prevăzute în fişa de
siguranţă.
Modul de utilizare:
Muşte, molii, ţânţari: pentru prima aplicare se dizolvă conţinutul unei pungi de 25g în 5 l
de apă. Pulverizaţi în special pe tavan, pervaze şi alte suprafeţe pe care stau de obicei
insectele.
Conţinutul unei pungi ajunge pentru pulverizarea pe 100-150m2.
Gândaci, ploşniţe, purici: pentru a obţine un efect îndelungat, dizolvaţi conţinutul unei
pungi de 25g în 2.5 l de apă, dacă locul este foarte infestat, sau în 5 l de apă, dacă infestaţia
este scăzută. Pulverizaţi pe plinte, uşi, în dulapuri, la instalaţiile de aerisire, în crăpăturile în
care trăiesc insectele.
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Observaţii:
 Camera poate fi folosită din nou numai dupa ce a fost complet uscată şi ventilată.
 După aplicare, zonele care intră în contact cu pielea sau alimentele trebuie spălate cu apă
şi detergent (ex: mese, podele ale sălilor de sport etc)
 Dacă insectele reapar, tratamentul trebuie repetat la intervale de 2 săptămâni.
Precauţii:
 Înainte de pulverizare, înlăturaţi oamenii, animalele, vasele şi mâncarea neîmpachetată.
 În timpul aplicării, purtaţi echipament de protecţie, mănuşi şi ochelari.
 Nu pulverizaţi pe paturile şi jucăriile copiilor.
 Nu pulverizaţi asupra dispozitivelor electrice aprinse.
 Nu mâncaţi, beţi sau fumaţi în timpul preparării sau aplicării soluţiei.
 La sfârşit, spălaţi-vă mâinile şi faţa cu apă şi săpun.
 Nu contaminaţi rezervoarele şi instalaţiile de apă!
Aruncarea deşeurilor/ambalajelor
Ambalajele goale sunt returnate vânzătorului de la care s-a achiziţionat produsul.
Depozitarea
Preparatul trebuie depozitat în recipiente bine închise şi într-o cameră bine aerisită, fără a fi
la îndemâna copiilor sau lângă alimente, hrană pentru animale şi băuturi, la o temperatură
moderată.
Măsuri de prim-ajutor
Dacă pielea intră accidental în contact cu preparatul, trebuie spălată bine cu apă şi săpun, iar
în cazul ochilor, aceştia vor fi clătiţi bine cu multă apă.
În caz de ingestie, clătiţi gura cu apă (nu beţi lapte, ulei sau alcool). Contactaţi imediat
medicul şi arătaţi-i eticheta produsului.
Antidot – nu există. Se aplică tratament simptomatic.
În situaţiile în care este necesar un altfel de ajutor decât cel menţionat, contactaţi cel mai
apropiat centru toxicologic.
Detinator al autorizatiei de comercializare cu nr.
S.I.CC-Service Industrial Chemical Cleaning S.R.L.
Strada Lt. Av. Negel Ghe. Nr.12, sector 6, Bucuresti-Romania
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Fax: 0040-21-4114966
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