
Αριθμός Έγκρισης:  
ΤΠ18-0137 / 24.12.2014 
 

Εγγυημένη σύνθεση:  
cypermethrin 0.25 % β/β  
βοηθητικές ουσίες 99,73% β/β 
 

Σκόνη επίπασης (DP) 
 

Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής 
και στομάχου για την καταπο-
λέμηση βαδιστικών εντόμων 
(κατσαρίδες, μυρμήγκια και 
ψύλλοι) καθώς και για την 
καταστροφή των σφηκοφω-
λιών 
 

Κάτοχος της έγκρισης:  
Arysta LifeScience Benelux Sprl 
Rue de Renory 26/1,  
B-4102 Ougrée, Belgium.  
 

Υπεύθυνος για την τελική  
συσκευασία & σήμανση: 
Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε. 
Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι 
Αττικής, Τηλ.: 2105578777 
 
 

Αριθ. Παρτίδας/ Ημερ. Παραγωγής: 
Βλέπε συσκευασία 

Καθαρό Βάρος: 200 g 

CYPELL DP 
DP (cypermethrin 0.25%) 

Τρόπος Εφαρμογής: Το προϊόν είναι ετοιμό-
χρηστο. Εφαρμόζεται σε μη κατοικημένους 
χώρους με σκονισμό των επιφανειών που 
συχνάζουν τα έντομα, καθώς και γύρω από 
μυρμηγκοφωλιές.  
Εξωτερικοί χώροι: Γύρω από υπόστεγα, σε 
εξωτερικά κτίσματα, garage, σε χώρους 
ρίψης απορριμμάτων, σε μονοπάτια και πλα-
κόστρωτα και γενικά σε όλους τους χώρους 
που συχνάζουν τα έντομα.  
Φωλιές μυρμηγκιών: Εφαρμόστε γύρω από 
την είσοδο της φωλιάς.  
Σφηκοφωλιές: Εφαρμόστε στη σφηκοφωλιά 
τις νυχτερινές ώρες ή νωρίς το πρωί όταν τα 
έντομα δεν είναι δραστήρια.  
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υ-
γρού:  -- - 
 
Φάσμα δράσης: 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Στάβλοι και μη κατοικη-
μένοι χώροι.  
ΣΤΟΧΟΣ: κατσαρίδες,   μυρμήγκια,   ψύλλοι, 
Σφηκοφωλιές.  
ΔΟΣΕΙΣ: 10 gr / τ.μ.  
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους.  
 

Συνδυαστικότητα: ---. 
 

Χρονική  σταθερότητα  σκευάσματος: Στην 

ρασκευής  

 

 

  
 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

 

2 1 0 7 7 9 3 7 7 7 

 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  
Πολύ τοξικό για τους υδρό-
βιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
 

Δηλώσεις προφύλαξης:  
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.  
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, 
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. Να αποφεύγεται η 
ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
Διάθεση του περιεχομένου/ 
περιέκτη σε κατάλληλα σημεία 
συλλογής.  
 

Για να αποφύγετε τους κινδύ-
νους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθή-
στε τις οδηγίες χρήσης. 
 

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

 BIOKTONO 

αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο
δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και σε
θερμοκρασία δωματίου, παραμένει σταθερό
για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία πα-

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμ- 
πτωματική θεραπεία.  

Πρώτες Βοήθειες:
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί 
σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον 
παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον 
να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή. Σε διαταραχές αναπνευστικού 
χορηγείστε οξυγόνο. Σε περίπτωση ακανόνι- 
στης αναπνοής ή διακοπή αναπνοής κάντε 
χρήση τεχνητής αναπνοής. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, 
αναζητείστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέ- 
στε αμέσως όλα τα λερωμένα ρούχα και 
πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπού- 
νι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρμα- 
τος: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνε-
τε αμέσως προσεκτικά με άφθονο νερό. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένε- 
τε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθι- 
σμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στό- 
μα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις 
αισθήσεις του). Μην προκαλείτε εμετό. 
Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

ΠΩΛΗΣΗ: Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο 
από καταστήματα εμπορίας γεωργικών 
φαρμάκων.


