
PROSPECT

 RESIDEX P

Insecticid pe bază de Permetrină 0,5% w/w 



INFORMAŢII REFERITOARE LA RESIDEX P

 a) identitatea şi concentraţia fiecărei substanţe active în unităţi metrice

Permethrin (pure AS) 0.5% w/w (5 g/kg)

b) numărul de înregistrare pentru produsul dat de autorităţile competente 

Acest produs este aprobat în Regatul Unit:
HSE 7334 RESIDEX P

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

Pulbere Dispersabilă

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

Insecticid – pentru a folosi ca o pulbere dispersabilă

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

Pentru folosinţă contra insectelor târâtoare şi contra insectelor zburătoare care se 
odihnesc, ca gândaci de bucătărie, urechelniţe, gândaci, molii, larve, purici, ploşniţe 
de pat, furnicipăduchi de lemn, peştişori de argint, păianjeni,păduchi,acarieni, căpuşe, 
viespe, şi cuiburile lor.Pentru folosinţă în domeniul domestic, în clădiri comerciale şi 
industriale, în spitale (nu şi saloanele ocupate),  instituţii militare, hoteluri, 
restaurante, zone de depozitarea a alimentelor, abatoare. Poate fi folosit atât pe 
suprafeţe tari poroase cât şi pe neporoase şi pe mobilier tare şi moale. Pentru folosinţă 
ca insecticid de igienă publică, în şi în jurul clădirilor de fermă şi magazine de 
animale. A folosi ca tratament local în crăpături şi fisuri spre traseele de deplasare şi 
adăposturile insectelor, sau un tratament de bandă la intersecţia între peretele şi podea. 
A nu folosi pe cereale sau depozite de cereale.

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSINŢĂ:
1.     Aplicaţi pulberele ca un „tratament de bandă” pe podea şi intersecţii de perete,     

podea pentru controlul insectelor târâtoare sau tratament local la crăpături, 
fisuri şi alte adăposturi. 

 
2. Aplicaţi ca un praf fin de suprafaţă în zone unde animalele se odihnesc pentru 

controlul puricilor, păduchilor,  şi căpuşelori. Aplicaţi pe cuiburile viespelor. 
Folosiţi pulberele pentru a trata în mod direct pe „traseele” furnicilor. Aplicaţi 
pulberele ca tratament de „barieră”. Acest produs este gata de folosit şi nu 
necesită diluare ulterioară. Aplicaţi pulberele la rata de 10-25 g pe metru pătrat. 
Retrataţi dacă este necesar.
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f) efecte adverse directe sau indirecte care pot fi cauzate de produs, şi 
instrucţiuni de prim ajutor

Conţine PERMETRINĂ. Poate provoca reacţii alergice.

Informaţii generale: Acest produs are toxicitate scăzută. Doar cantităţi mari pot avea 
efecte adverse asupra sănătăţii umane.

Inhalarea pulberelui în concentraţie înaltă poate cauza iritaţia sistemului respirator. 
Între simptomele supraexpunerii poate fi inclus tusele.

Ingestie: Nu se asteaptă efecte nocive de la cantităţiile care sunt probabile de a ingera 
din accident.

Contact cu pielea: Contactul prelungit poate provoca înroşire, iritaţie şi piele uscată.

Contact cu ochii: Pulberele în ochi va provoca iritaţie.

INSTRUCŢIUNI DE PRIM AJUTOR:

Informaţii generale: Scoateţi persoana afectată la aer liber şi ţineţi cald şi într-o 
poziţie de odihnă confortabilă pentru respiraţie. 

Inhalare: Scoateţi persoana afectată de la sursa de contaminare. Mutaţi persoana 
afectată la aer liber şi ţineţi cald şi într-o poziţie de odihnă confortabilă pentru 
respiraţie. Obţineţi asistenţă medicală, dacă se continuă orice fel de disconfort.

Ingestie: Nu induceţi voma. A nu se da nimic oral unei persoane inconstiente.Dacă se 
vomită, capul trebuie să fie aplecat, ca voma să nu intre în plămâni.

Contact cu pielea: Spălaţi pielea cu săpun şi apă. Obţineţi asistenţă medicală dacă 
iritaţia persistă şi după spălare.

Contact cu ochii: Dacă pulberele intră in ochi, procedaţi după cum urmează. Clătiţi 
imediat cu apă din belşug. Scoateţi lentilele de contact dacă sunt, şi deschideţi larg 
pleoapele. Continuaţi să clătiţi pentru cel puţin 15 minute şi obţineţi asistenţă 
medicală.

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

Formularea de bulbere cu permetrină 0,5% este stabilă pentru cel puţin 18 săptămâni 
la temperatura de 30°C  şi pentru cel puţin 24 de luni la depozitare ambientală. 
Preparatul va fi stabil până la cel puţin 2 ani depozitat la temperatură ambientală 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.

Aplicaţi la intervale de o lună la zonele de odihnă şi reproducere.

În condiţii normale nu trebuie să repetaţi tratamentul la un interval sub 14 zile. De 
obicei poate fi obţinut un control persistent pentru câteva săptămâni de la o singură 
aplicare. 

Pentru a evita riscurile la oamenii şi mediu să vă conformaţi cu instrucţiunile de 
folosinţă. 

Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.

A nu  inhala pulberele.

A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau hainele.

MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR

Mijloace de stingere
Mijloacele de stingere potrivite: Produsul nu este combustibil
Stingeţi cu următoarele mijloace: Spray sau ceaţă de apă, dioxid de carbon, chemicale 
uscate, nisip dolomită etc.

Sfat pentru pompieri

Acţiuni protective în timpul stingerii.
Evitaţi inhalarea gazelor şi vaporilor.

Echipament de protecţie specială pentru pompieri.

Folosiţi ehipament potrivit pentru materialele înconjurătoare.
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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. 

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

Foarte toxic pentru viaţa acvatică cu efecte pe termen lung.

Să nu descărcaţi în sisteme de canalizare, în ape sau pe sol.

Metode pentru curăţire: Colectaţi pudra folosind aspirator special de colectat pulbere 
cu filtru de particule sau măturaţi cu grijă în containerele speciale şi după acesta să 
închideţi bine containerele. Evitaţi producerea şi dispersia pulberii.

Purtaţi echipament de protecţie specială când curăţaţi scurgerile. Evitaţi inhalarea 
pulberii.
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