
S.C.PROMEDIVET S.R.L. SOVATA
 str. Lungă nr. 46/G jud. Mures

Tel/fax:, 0265-570831 E-mail: office@promedivet.ro
C.F. – RO – 12481552      J26/769/1999

                                                                                                                                      Transilvania Sovata RO89BTRL02701202845900XX

- PROSPECT –
SOFAST

Insecticid suprafeţe
pentru combaterea muştelor

- flacoane x 50 g –
CONŢINUT:

5,0 g/kg Imidacloprid.
INDICAŢII:

Pentru combaterea muştelor. Se recomandă în spaţii interioare si exterioare, ferme 
zootehnice,
locuinţe si alte incinte civile.
Instrucţiuni de utilizare:
Doza recomandată este de 50 grame pentru 25 metri pătraţi. Se poate aplica in două moduri:
- Prin imprăştiere ca atare în spaţii închise, pe suprafeţe uscate, unde se adună insectele şi unde nu 
au acces animalele.
- Prin pensulare, sub formă de pastă obţinută prin diluţie cu apă, în locuri frecventate de insecte. Se
amestecă 50 g de Sofast cu 40 ml de apă caldă. După 15 minute pasta poate fi aplicată cu pensulă 
sau cu roller. Suprafaţa efectiv tratată este de 1 mp, distribuită uniform în cadrul celor 100 mp. 
Durata de acţiune este de minimum 6 săptămâni. Nu se va aplica pe alimente sau obiecte utilizate la 
prepararea hranei si pe suprafeţe utilizate la prepararea sau consumul alimentelor.
MĂSURI DE PRECAUŢIE ŞI AVERTIZARE:

Periculos pentru mediu (N). Nociv (Xn). Nociv prin înghiţire (R22). Foarte toxic pentru
organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic 
(R50/53). A nu se lasă la indemâna copiilor (S2). A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrană 
pentru animale (S13). A nu se deversa în sistemele de canalizare (S29). A nu se arunca acest produs 
si recipientul său decât după ce-au luat toate precauţiile (S35). A se utiliza un ambalaj (recipient) 
corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător (S57). Acest produs si 
ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos (S60). A se evita aruncarea în mediul 
înconjurător (S61). A se consulta instrucţiunile speciale/ fişa de securitate. Manipularea produsului 
se va face de către persoane echipate cu mănuşi de cauciuc. După încetarea lucrului sau înainte de a 
mânca, a bea sau a fuma se spală mâinile. Nu se va aplica prin pulverizare pe plante vizitate de 
albine. Granulele nu se vor aplica in spaţii deschise, accesibile păsărilor. Nu reutilizaţi containerele 
golite. Produsul trebuie depozitat în ambalaje originale, închise etans.
Aviz nr.2794 BIO/18/05/14
TELEFON DE URGENŢĂ:

021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Naţional 
de Sănătate Publică, Bucureşti
PRODUCĂTOR:

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, Mumbai, India.
VALABILITATE: 

2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.
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