
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Πριν από την εφαρμογή πρέπει να γίνεται 
πάντα καθαρισμός όλου του χώρου. Κάψτε 
όλα τα υπάρχοντα άχρηστα υλικά. Εφόσον 
χρησιμοποιείται εντομοκτόνο προοριζόμενο για 
την ίδια χρήση μέσω ψεκασμού, ο ψεκασμός 
όλων των επιφανειών και του περιεχόμενου 
εξοπλισμού θα πρέπει να προηγείται της 
εφαρμογής του καπνογόνου. Εκκενώστε το 
χώρο από ανθρώπους και ζώα, κλείστε τις 
διόδους αερισμού, παράθυρα και πόρτες (εκτός 
από την πόρτα εξόδου) πριν την εφαρμογή. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες 
διαρροής. Αν απαιτούνται παραπάνω από ένα 
καπνογόνα, κατανείμετέ τα ομοιόμορφα στο 
δάπεδο πριν τα ανάψετε. Ανακινείστε καλά τα 
καπνογόνα πριν τα ανοίξετε. Απομακρύνετε 
το κάλυμμα και ανάψτε την προεξέχουσα 
άκρη του φυτιλιού. Μην τραβήξετε το φυτίλι 
ανάφλεξης. Το φυτίλι θα σιγοκαίει και η 
ανάφλεξη του καπνογόνου θα γίνει μετά από 
20 δευτερόλεπτα. Μόλις ανάψετε το φυτίλι, 
πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως το χώρο. Η 
αποθήκη να μένει κλειστή για 24 ώρες και να 
αναρτώνται πινακίδες προφύλαξης. Μετά το 
πέρας του καπνισμού αερίστε καλά το χώρο 
για 1 ώρα, πριν μπείτε για να εργαστείτε στην 
αποθήκη. Να μην εισέρχεστε στο χώρο για 
τουλάχιστον 4 ώρες μετά την εφαρμογή εκτός 
αν φοράτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  
Οι κονσέρβες ξεπλένονται υπό πίεση με 
ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα 
και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση 
της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε 
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:  
Προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή (μάσκα ΕΝ 136 με 
φίλτρο ΕΝ 143 Ρ3).
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Άδειος 
αποθηκευτικός χώρος προοριζόμενος για 
αποθήκευση σιτηρών.
ΣΤΟΧΟΣ: Έντομα και ακάρεα αποθηκών 
π.χ.: Κόκκινο σκαθάρι των αλεύρων, Πριονωτό 
σκαθάρι των δημητριακών, Εφέστια, Άκαρι 
των αλεύρων.
ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 1 καπνογόνο των 
90 γραμ. ανά 570 κυβικά μέτρα.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Η απεντόμωση πρέπει να γίνεται αργά 
την Άνοιξη ή νωρίς το Καλοκαίρι. Σε 
περίπτωση σοβαρών προσβολών η εφαρμογή 
επαναλαμβάνεται μετά από 6 εβδομάδες.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 2.
Παρατηρήσεις: 1) Για καλύτερα αποτελέσματα 
απαιτείται ελάχιστη θερμοκρασία 20 oC.  

2) Η εφαρμογή του πρέπει να συνδυάζεται μετά 
την εφαρμογή εντομοκτόνων που προορίζονται 
για την ίδια χρήση μέσω ψεκασμού διότι 
προκαλεί την κίνηση των εντόμων και ακάρεων 
από δυσπρόσιτες περιοχές του αποθηκευτικού 
χώρου σε περιοχές όπου έχει ψεκαστεί το 
κατάλληλο εντομοκτόνο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ 
ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
Τουλάχιστον 4 ώρες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν 
αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε ξηρό, δροσερό και 
καλά αεριζόμενο χώρο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση 
ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα λερωμένα 
ρούχα και πλύνετε καλά τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος με νερό και 
σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα μάτια, 
κρατώντας τα βλέφαρα χωριστά και αφού απομακρύνετε πριν τους φακούς 
επαφής, με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε 
οφθαλμίατρο σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μεταφέρετε 
αμέσως τον ασθενή και τη συσκευασία του προϊόντος στο πλησιέστερο 
νοσοκομείο και ζητείστε ιατρική συμβουλή και αγωγή. 
Αντίδοτο: Θειϊκή Ατροπίνη, pralidoxim, με τις οδηγίες γιατρού.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Ημερ. Παρασκευής (Prod. Date) :       Αριθ. Παρτίδας (Lot No.) :

FUMITE
PIRIMIPHOS METHYL (ΠΙΡΙΜΙΦΟΣ 
ΜΕΘΥΛ) 22,5% ΚΑΠΝΟΓΟΝΟ  (FU)

Εγγυημένη σύνθεση:  
Pirimiphos-methyl: 22,5% β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 74,4% β/β

ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 
ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ.

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΚΑΡΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ 
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
•Εύφλεκτο στερεό. •Επιβλαβές σε περίπτωση 
εισπνοής. •Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό 
της αναπνευστικής οδού. •Πολύ τοξικό για 
τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. •Για να αποφύγετε τους κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά 
από παιδιά. •Πλύνετε τα χέρια και τα 
εκτεθειμένα μέρη του δέρματος σχολαστικά 
μετά το χειρισμό. •Μην τρώτε, μην πίνετε 
ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. •Αποφεύγετε να αναπνέετε 
σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις 
σταγονιδίων/ατμούς/ εκνεφώματα. •Να 
αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
•Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. •Διάθεση 
του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους 
τόπους απομάκρυνσης χημικών απόβλητων/
συσκευασιών. •Μη ρυπαίνετε τα νερά με το 
προϊόν ή τη συσκευασία του.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Αριθ. άδειας διάθεσης στην αγορά (ΥΑΑΤ): 
14.614 / 16-6-2017

Καθαρό Βάρος (Net weight) : 90 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 
(GRAM.)

Κάτοχος άδειας-Παρασκευαστής: 
OCTAVIUS HUNT Limited, Dove Lane, Red-
field, Bristol BS5 9NQ, UNITED KINGDOM

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 
SELECTAGRI ΕΠΕ, Αγίου Νικολάου 63, 
13123 Ίλιον Αθήνα.


