Етикет: Фовал ЕК (50 мл)

Фовал ЕК
Инсектицид
за третиране на открити площи срещу комари,
както и за контрол на мухи, хлебарки, мравки,

дървеници, бълхи и кърлежи.
Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 1178-1/20.10.2011 г.
Активни вещества: Циперметрин – 8.0 г/ 100 г; Тетраметрин – 2.0 г/ 100 г.; Пиперонил
бутоксид – 10.0 г/ 100 г.
Група 3 “Биоциди за борба с вредителите“. Подгрупа 18 “Инсектициди, акарициди и
биоциди за борба с други членестоноги”.
Област на приложение: Инсектицид за контрол на летящи (мухи, комари) и пълзящи
насекоми (хлебарки, мравки, дървеници, бълхи, кърлежи) на открито, в жилищни сгради,
здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, индустрирални обекти,
складове, мелници, животновъдни ферми, обекти за производство и търговия с храни,
транспортни средства и др.
Категория на потребителите: масова.
Вид на биоцидния препарат: емулсионен концентрат.
Начин на употреба: Препаратът е концентрат, от който се приготвят работни разтвори като
се разрежда с вода. Прилага се чрез опръскване от разстояние 30 см с ръчни, гръбни и
моторни пръскачки. Срещу комари и мухи се опръсква растителността на открито, треви,
храсти, листна маса, външни стени и стрехи на къщи, рамки на прозорци и врати. Срещу
хлебарки, мравки, дървеници и бълхи се опръскват местата, където се наблюдава активност
на насекомите – зад мебели, печки, хладилници, на влажни и тъмни места, зад и около
шкафове, рафтове, в процепи, дупки и пукнатини, около касите на врати и прозорци. Срещу

кърлежи се опръскват тревните площи; преди обработка, задължително да се окосят.
Дози и разходна норма: Срещу комари - 1 % (10 мл в 1 л вода). Срещу мухи 2 % (20 мл в 1 л
вода). Срещу хлебарки, мравки и дървеници – 2-4 % в зависимост от заселеността (20-40 мл в
1 л вода). Срещу бълхи - 4 % (40 мл в 1 л вода). Разходна норма: 1 л за 20 м2.
Мерки за оказване на първа помощ: При контакт с кожата: Незабавно да се свали
замърсеното облекло. Замърсените кожни участъци да се измият незабавно обилно с вода.
Ако симптомите на дразнене персистират, да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
Замърсеното облекло да се изпере преди повторна употреба. При контакт с очите: Да се
изплакнат незабавно обилно с чиста, прясна вода в продължение поне на 15 минути. Да се
потърси квалифицирана лекарска помощ. При вдишване: Да се изнесе пострадалият на чист
въздух. Ако е засегнато дишането да се потърси квалифицирана лекарска помощ. При
поглъщане: Да се потърси квалифицирана лекарска помощ. Да се предизвика повръщане
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само ако е наредено от лекар. Никога не давайте нещо през устата на лице в безсъзнателно
състояние. Специфичен антидот: Няма. Лечението е симптоматично.
Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение: Да не се прилага в
концентриран вид: следвайте инструкциите на производителя. Да не се поглъща. Да не се
замърсяват храни и напитки или опаковки предназначени за използване с храни и напитки.
Да се избягва контакт с очите. Да не се изпуска в канализацията. При злополука или
неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се
покаже етикетът. Да се пази от деца и домашни любимци. Да се съхранява под ключ, в сухо и
проветриво помещение, в добре затворените оригинални опаковки, далече от храни, напитки
и фуражи. Да се транспортира в съответствие с изискванията.
Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и
между приложението и достъпа на хора: При необходимост, обработката може да бъде
повторена. Достъпът на хора се разрешава след проветряване на помещенията в
продължение на поне 2 часа.
Указания за безопасно обезвреждане: Използвайте цялото съдържание и не употребявайте
повторно празната опаковка. Промийте празната опаковка обилно с вода, като промивните
води не се изливат в канализацията, а се събират в специални, плътно затварящи се и
обозначени съдове. Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и
опаковки също да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се
съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда
на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци.
R-фрази:
R41 Риск от тежко увреждане на очите.
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни
ефекти във водната среда.
S-фрази:
S2 Да се пази далече от достъп на деца.
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.
S23 Да не се вдишва аерозолът.
S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска
помощ.
S39 Да се носят предпазни средства за очите/лицето.
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката
или етикетът.
S51 Да се използва само на проветриви места.
S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/
информационния лист за безопасност.
Xi

Дразнещ

N

Опасен за околната среда
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Лице, което пуска биоцида на пазара: “Агрибул” ЕООД, ул. Ястребец № 9, бл.2, ап.5,
София, тел. 02/9589944
Производител: Kollant S.p.a., Via C. Colombo, 7/7A, 30030 Vigonovo (VE), Italia, tel. +39 049
9983000
Дистрибутор: Сортови семена и растителна защита ЕООД www.sortovisemena-bg.com
Съдържание: 50 мл
Партида №:
Дата на производство:
Дата на която изтича срокът на годност:
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