
PROSPECT

 FORTEFOG P FUMER

Insecticid pe bază de Permetrină 13.25% w/w 



INFORMAŢII REFERITOARE LA FORTEFOG P FUMER

a) identitatea şi concentraţia fiecărei substanţe active în unităţi metrice 

Permethrin (pure AS) 13.25% w/w (132.5 g/kg)

b) numărul de înregistrare pentru produsul dat de autorităţile competente 

Aceeaşi formulare este aprobată pentru diferite dimensiuni de ambalaje în Regatul 
Unit sub diferite numere:

HSE 7187 FORTEFOG 'P' FUMER (până la 27 g)
HSE 7901 MINI FORTEFOG 'P' FUMER (până la 3.5 g sau 5 g)
HSE 8577 MIDI FORTEFOG 'P' FUMER (până la 11 g)
HSE 8578 JUMBO FORTEFOG 'P' FUMER (până la 100 g)

c) tipul produsului, de ex.:lichid concentrat, granule, pulbere, substanţă solidă, şi 
altele

Dispozitiv pirotehnic (generator de fum)

d) folosinţă pentru care produsul este înregistrat de exemplu: dezinfectant, 
folosinţă de suprafaţă, etc.

Insecticid – pentru folosinţă ca generator de fum

e) instrucţiuni şi rata de aplicare în unităţi metrice, conform condiţiilor descrise 
în autorizaţia produsului 

Pentru folosinţă contra insectelor zburătoare şi târâtoare ca muşte de casă, muşte, 
muşte de fructe, ţânţari, viespe, molii, purici, ploşniţe de pat, furnici, gândaci de 
bucătărieşi insecte de produse depozitate incluzând gărgăriţa de cereale. Pentru 
folosinţă în situaţii domestice, zone de igienă publică incluzând spitalele(nu şi 
saloanele ocupate), clădiri industriale şi municipale şi spaţiile de 
manipulare/depozitare/manufacturare de alimente. Poate fi folosit şi în grădini 
zoologice, magazine de animal, coteţe, cabinete veterinare şi case de animale 
laboratoare (excluzând ţarcuri şi cuştile). Nu se poate folosi pe grâu sau în magazine 
de cereale goale.

Instrucţiuni de folosinţă:

Pentru cele mai bune rezultate fumigaţi în dupăamiaza târzie şi părăsiţi casa sau 
clădirea pentru minim 2 ore.

1. Luaţi în considerare de câte fumere aveţi nevoie pentru a trata 
încăperea(consultaţi „Rata de aplicare”). Infestaţiile grele necesită mai mult 
decât o aplicare.

2. Evacuaţi oamenii, animalele incluzând peştile din încăpere înainte de 
folosinţă.

3. Plasaţi canistra la distanţe egale pe sol pe un material rezistent la temperatură, 
de exemplu pe o placă pe o coală de aluminiu de 50x50 cm. IMPORTANT: 
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ACEST PRODUS POATE EMITE SCÂNTEI LA APRINDERE. 
PRODUSUL TREBUIE APRINS CU PRUDENŢĂ.

4. Etanşaţi cât de bine încăperea care va urma să fie fumigată prin închiderea 
ferestrelor etc.

5. Deschideţi canistra şi aprindeţi fitilul pe canistra care este cea mai departe de 
punctul dvs. de ieşire, iar după acesta aprindeţi şi celelalte în succesiune spre 
ieşirea dvs. Închideţi uşa la ieşire, nu este necesar să sigilaţi uşa cu bandă 
adezivă.

6. Lăsaţi pentru cel puţin 2 ore, dar preferabil tot timpul nopţii, iar după să 
ventilaţi încăperea complet.

7. Pentru infestaţii severe fumigaţi de 3 ori la intervale de 5-7 zile.

RATA DE APLICARE:
Pentru insecte zburătoare: 1 x 3.5 g generator pe 120 metri cub

1 x 5 g generator pe 175 metri cub
1 x 11 g generator pe 400 metri cub
1 x 27 g generator pe 1000 metri cub
1 x 100 g generator pe 4000 metri cub

Pentru insecte târâtoare:
Purici şi ploşniţe 1 x 3.5 g generator pe 30 metri cub

1 x 5 g generator pe 45 metri cub
1 x 11 g generator pe 100 metri cub
1 x 27 g generator pe 250 metri cub
1 x 100 g generator pe 1000 metri cub

Furnici şi gândaci de 
bucătărie: 1 x 3.5 g generator pe 7.5 metri cub

1 x 5 g generator pe 11 metri cub
1 x 11 g generator pe 25 metri cub
1 x 27 g generator pe 62.5 metri cub
1 x 100 g generator pe 250 metri cub

f) efecte adverse directe sau indirecte care pot fi cauzate de produs, şi 
instrucţiuni de prim ajutor

Nociv dacă este înghiţit.

Poate cauza reacţii alergice de piele.

Nociv dacă este inhalat.

Poate intensifica incendiul; oxidant.

INSTRUCŢIUNI DE PRIM AJUTOR:

Informaţii generale: Scoateţi persoana afectată de la sursa de contaminare. Scoateţi 
hainele imediat şi să dispuneşi de ele într-un mod sigur.

Inhalare: Scoateţi persoana afectată de la sursa de contaminare.Mutaţi persoana 
afectată la aer liber, şi să-o păstraţi cald şi într-o poziţie confortabilă pentru respirare. 
Obţineţi asistenţă medicală dacă se continuă orice discomfort.
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Ingestie: Clătiţi bine gura cu apă. SĂ NU induceţi stare de vomă. Obţineţi imediat 
asistenţă medicală.

Contact cu pielea: Scoateţi hainele contaminate imediat, şi să spălaţi pielea cu săpun 
şi apă. Obţineţi atenţie medicală, dacă iritaţia persistă şi după spălare.

Contact cu ochii: Clătiţi imediat cu apă din abundenţă. Scoateţi eventualele lentile de 
contact şi deschideţi larg pleoapele. Continuaţi să clătiţi pentru cel puţin 15 minute. 
Obţineţi imediat asistenţă medicală. Continuaţi să clătiţi.

g) Frază suplimentară

"Vă rugăm să citiţi manualul de folosinţă înainte de utilizare"

h) instrucţiuni de a dispune în siguranţă de biocid şi de ambalajul lui

Acest material şi ambalajul lui trebuie aruncate ]ntr-un mod sigur.

Aruncarea ambalajului şi resturilor de material ne folosit, trebuie să fie în concordanţă 
cu reglementările locale. Dacă este necesar consultaţi un operator profesionist în 
domeniul deşeurilor sau autorităţile locale. 

i) validitatea de la data fabricării, în cazul depozitării sub condiţii normale

Fumerul cu formulare de permetrină rămâne între limitele acceptate de regulamentul 
BPR(BPR, Regulation (EU) 528/2012),(scăderea în stabilitate sub 10% după 
2 ani.). Formularea este stabila (sub limitele BPR) pentru cel puţin 24 de luni 
la depozitare ambientală. Preparatul va fi stabil pentru 2 ani la temperatură 
amibentală în containerul lui original. 

j) timpul necesar pentru biocidul să aibă efect, perioadele în care produsul poate 
fi folosit, sau timpul între prima şi următoarea utilizare, sau când pot oamenii şi 
animalele intra în zonele tratate după folosinţă, incluzând detalii despre 
metodele de decontaminare, şi timpii necesari de decontaminare a zonelor 
tratate. Detalii despre curăţarea echipamentului; măsuri de siguranţă în timpul 
utilizării, depozitării şi transportării, de ex. Echipament de protecţie, măsuri de 
siguranţă împotriva pericolului de incendiu, acoperirea mobilelor, eliminarea 
alimentelor şi instrucţiunilor evitând contaminarea animalelor.

Vezi instrucţiunile de folosinţă.

Pentru cele mai bune rezultate fumigaţi în după amiaza târzie şi părăsiţi casa sau 
clădirea pentru o perioadă minimă de 2 ore.

Lăsaţi pentru cel puţin 2 ore, dar preferabil peste noapte şi ventilaţi bine după aceasta 
camera.

Pentru infestaţii severe fumigaţi de 3 ori la intervale de la 5 până la 7 zile.

Nu este folosit nici un echipament la utilizarea produsului deoarece acesta este un 
generator de fum.
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Pentru a evita riscurile la oameni şi mediu să vă conformaţi cu instrucţiunile de 
folosinţă.

Să nu inhalaţi fumul.
SĂ NU CONTAMINAŢI ALIMENTELE; USTENSILELE DE MÂNCAT OR 
SUPRAFEŢELE DE CONTACT CU ALIMENTE:
Evitaţi contactul cu pielea.

ACOPERIŢI TOATE CONTAINERELE DE APĂ înainte de folosinţă.
DOAR PENTRU FOLOSINŢĂ ÎN INTERIOR.
SCOATEŢI SAU ACOPERIŢI TOATE ACVARIILE înainte de aplicare.
VENTILAŢI COMPLET ÎNCĂPERILE TRATATE după ce fumul se elimină.
EVACUAŢI TOATE PERSOANELE ŞI ANIMALELE ÎN TIMPUL 
TRATAMENTULUI.
PERICULOS PENTRU ALBINE.
SPĂLAŢI MÂINILE ŞI PIELEA EXPUSĂ înaintea mâncărurilor şi după folosinţă.
PĂSTRAŢI ÎNTR-UN LOC SIGUR.
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.
Păstraţi departe de mâncare, băuturi şi de furaje animale.

ÎNDRUMARE ADIŢIONALĂ PENTRU OPERATORII PROFESIONIŞTI
Purtaţi mănuşi potrivite.
Evitaţi contaminarea excesivă a combinezoanelor.
În cazul ventilaţiei insuficiente purtaţi echipament respirator potrivit. 

MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR

Mijloace de stingere.
Mijloacele de stingere potrivite. Folosiţi spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon, 
pulbere uscată sau ceaţă de apă. Să nu folosiţi jet puternic de apă.

Pericole speciale ce rezultă din substanţa sau amestecul.
În caz de incendiu este posibilă dezvoltarea gazelor periculoase.Conţine clorat de 
potasiu, care este clasificat ca un agent oxidant.Acesta va asista arderea în situaţie de 
incendiu.

Produse de ardere periculoase
Nu se descompune când este folosit şi depozitat aşa cum este recomandat.

Sfat pentru pompieri:

Acţiuni protecţie în timpul stingerii incendiilor
Evitaţi inhalarea gazelor sau vaporiilor.                                                          
Containerele aproape de foc trebuie evacuate sau răcite cu apă. Colectaţi separat apa 
folosită la stingere.

Echipament de protecţie special pentru pompieri
Purtaţi aparat de respirat autonom cu presiune pozitivă şi îmbrăcăminte de protecţie 
potrivită.
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k) categoria  de utilizatori pentru care produsul este restricţionat.

Acest produs poate fi folosit atât de amatori cât şi de profesionişti.

I) informaţii privind orici risc specific asupra mediului, în special pentru 
protejarea organismelor care nu sunt vizate, şi evitarea contaminării apelor. 

Pentru folosinţă în interior.

Evacuaţi toate persoanele şi animalele în timpul tratamentului.
Scoateţi sau acoperiţi toate acvarile înainte de aplicare.

Periculos pentru albine.
Foarte toxic pentru viaţa acvatică cu efecte pe termen lung.

Să nu evacuaţi în sisteme de canalizare sau în ape de suprafaţă sau pe sol. Scurgerile 
sau evacuările necontrolate în apele de suprafaţă trebuie reportate imediat la 
organismele de reglementare.
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