K-OTHRINE SC 25
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 0633-3/01.04.2011г.
Лице, което пуска на пазара:
“БАЙЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД
София 1510, ул. ”Резбарска” 5
Тел.: 02/ 8140111
Фирма-производител:
BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE
16, Rue Jean-Marie Leclair
69009 Lyon, France
Наименование на активното вещество:
Делтаметрин 25 g/l.
Област на приложение: за борба с пълзящи насекоми (мравки, хлебарки) и летящи насекоми (мухи,
комари).
Група 3 “Биоциди за борба с вредителите“.
Подгрупа 18 “Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги”.
Категория на потребители: масова и професионална.
Символ и знак на опасност:
N

Опасен за околната среда
Рискови фрази (R-фрази):
R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във
водната среда.
Съвети за безопасност (S-фрази):
S2
Да се съхранява далече от достъп на деца.
S13
Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.
S23
Да не се вдишва аерозолът.
S26
При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска
помощ.
S35
Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
S37
Да се носят подходящи ръкавици.
S38
При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита.
S57
Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда.
S61
Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте
специалните инструкции/
информационния лист за безопасност.
Вид на биоцидния препарат – течност.
Начин на употреба:
Приготвят се водни работни разтвори. Пръскат се директно местата, по които минават насекомите с
гръбни или ръчни пръскачки.

Приготвяне на работния разтвор:
Преди работа измийте пръскачка с вода за отстраняване на мазните и други остатъци. При приготвяне
на работния разтвор първо се налива необходимото количество вода, добавя се препарата, затваря се
пръскачката/ съда, в който се приготвя и се разтърсва енергично. Разклащайте отново пръскачката
преди всяко следващо пръскане.
Пръскайте със силна струя, с малка продължителност и ниско налягане повърхностите, цепнатините и
пукнатините, където живеят или се крият насекомите. С по-силна струя третирайте абсорбиращите
повърхности.
Начин на разреждане:
Непорьозни повърхности:
Пълзящи насекоми: 50-60 ml от препарата/ 5 l вода (концентрация по АДВ 0.025-0.030%).
Летящи насекоми: 30-40 ml от препарата/ 5 l вода (концентрация по АДВ 0.015-0.020%).
Разходна норма: 1l работен разтвор/ 20 m2.
Порьозни повърхности:
Пълзящи насекоми: 25-30 ml от препарата/ 5 l вода (концентрация по АДВ 0.0125-0.015%).
Летящи насекоми: 15-20 ml от препарата/ 5 l вода (концентрация по АДВ 0.0075-0.010%).
Разходна норма: 1 l работен разтвор/ 10 m2.
Интервал между обработките: 2-3 седмици при необходимост.
Достъп на хора и животни до третираните помещения: след добро проветряване в продължение на
30 минути. Помещения, в които пребивават малки деца, не трябва да се третират с препарата.
Мерки за първа помощ:
При вдишване - Преместете пострадалият извън опасната зона. При поява на симптоми веднага да се
извика лекар.
При контакт с кожата - Отстранете незабавно замърсеното облекло. Да се измие с много вода и сапун
зацапаната кожа. Да се намаже с Витамин Е или с тоалетно мляко. Ако симптомите персистират, да се
потърси медицинска помощ.
При контакт с очите - Незабавно изплакнете очите с много вода. Незабавно да се консултира очен
лекар специалист.
При поглъщане - Устата да се изплакне с вода. Да не се предизвиква повръщане. Незабавно да се
потърси лекарска помощ.
Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна)
Задължителна при контакт с очите и при поглъщане. Препоръчителна при вдишване и при контакт с
кожата и персистираща симптоматика. Няма антидот. Лечението е симптоматично.
При употреба: Да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препарата. Да се прочете
етикета преди употреба. Да се осигури добра вентилациона система на работното място. Да се избягва
контакта с очите и кожата. Да се полза дихателна маска (филтър А); ръкавици, изработени от нитрил
или PVC (с минимална дебелина 0.40 mm); предпазни очила и защитно работно облекло; PVC ботуши.
Замърсеното работно облекло да се свали незабавно и да се изпере в перални машини. Да не се яде,
пие или пуши по време на работа. Лицето и ръцете да се измиват през почивките и след работа.
Работното облекло да се съхранява нана отделно място. Да се спазват обичайните предпазни мерки
при работа с химикали.
Съхранение: Да се пази от деца. Да се съхранява в оригинални, плътнозатворени опаковки, в хладно,
сухо и добре вентилирано помещение, далече от храни, напитки и фуражи, при температури 0-30 оС.
В рамките на две седмици може да бъде изложен на 54оС. Да не се излага на влага, директна слънчева
светлина и топлина. Външни, неоторизирани лица да нямат достъп до помещенията за съхраняване.
Да се пази от замръзване.
Транспорт: Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни, напитки и
химикали. Да се спазват изискванията за отделните видове превози.

Противопожарни мерки: Да не се пръска срещу нагрети повърхности, открит пламък и в близост до
отоплителни уреди. Противопожарни средства: въглероден двуокис (СО2); воден спрей; сух прах; пяна
Гасене на пожара от максимално разстояние. Пожарникарите да носат дихателни апарати и защитни
облекла.
Обезвреждане: Излишъкът от биоцидния препарат да не се изхвърля в канализацията, а да се
използва само по предназначение. Отпадъците от биоцидния препарат, като остатъчни количества и
опаковки, да се съхраняват временно в специални, плътнозатварящи се и обозначени съдове, след
което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на
отпадъците (ДВ, бр. 86/2003г). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на
повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.
Номер на партида: вж опаковката.
Дата на производство: вж опаковката.
Дата, на която изтича срока за годност:
Обем на опаковката:
За масова употреба: ампули и бутилки (HDPE) от 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml; бутилки (PET) от 20
ml, 50 ml, 100 ml.
За професионална употреба: ампули и бутилки (HDPE) от 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1l;
бутилки (PET) от 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml; туба (HDPE) от 5l.

