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-PROSPECT -

ECTOCID P RED MITE PULBERE 

CONŢINUT:
Conţine 5% dioxid de siliciu (ca nanomaterial format de agregate şi aglomerate) nr. CAS: 

68909-20-6, 0,1 % Prallethrin, nr. CAS: 23031-36-9, Nr. CE: 245-387-9
INDICAŢII:

pulbere fină gata de aplicare cu spectru larg de activitate insecticidă asupra majoritatea 
insectelor. 
Se utilizează pentru combaterea păduchilor roşii la păsări şi la combaterea altor insecte târâtoare 
(gândaci, furnici, purici, etc) şi zburătoare (muşte, viespe, etc). Se indică în dezinsecţia clădirilor, 
vehiculelor publice, clădirilor industriale, magazinelor şi a adăposturilor, spaţiilor destinate pentru 
creşterea animalelor. 
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE:

Este necesar contactul cu praful uscat direct. Suprafeţele tratate trebuie să fie uscate. 
Aplicaţi în toate locurile unde se ascund insectele, în adăposturi animale, fisuri, crăpături, în clădiri, 
în spatele sobelor, frigiderelor, şi în alte locuri unde se adună insectele. 
Umiditatea relativ crescută (peste 75%) reduce eficienţa produsului. Luaţi în considerare ciclul de 
viaţă a insectelor şi să vă asiguraţi că aveţi praful pentru toate etapele de dezvoltare.
Rata de aplicare recomandată este de 20 grame de praf pe o suprafaţă de 0,5 metru pătrat, repetat 
săptămânal.
MĂSURI DE PRECAUŢIE:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
A se evita contaminarea alimentelor şi a furajelor. 
Evitaţi contactul cu ochii, spălaţi mâinile după utilizare. 
Pericole: H332 - Nociv în caz de inhalare. H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen 
lung. 
Precautii: P264 – Spălați-vă mâinile bine după spălare. P273 – Evitati dispersarea in mediu 
P301+P312 – În caz de inghitire sunati la un Centru de Informare Toxicologica sau un medic, daca 
nu va simtiti bine P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și 
mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. 
P403+P233 – A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. 
PĂSTRARE:
La temperatura camerei (15 – 25 grade C), ferit de umiditate. 

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


