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ІНСЕКТИЦИД, КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗІЇ ПРОТИ ЛІТАЮЧИХ ТА 
ПЛАЗУЮЧИХ КОМАХ

BIOCIDES
SHARDAEUROPE

Препаративна форма: концентрат суспензії (КС)
Активна речовина: Альфа-циперметрин 
Хімічна група: Піретроїди 
Концентрація: 5.93% в/в (60 г/л)
Зовнішній вигляд: Біла суспензія

Механізм дії: Діюча речовина Альфа - циперметрин 
належить до Піретроїдної хімічної групи, це  
несистемний інсектицид  з контактно - шлунковою 
дією. Діє на центральну та периферичну нервову 
систему в дуже малих дозах.

Об’єкти:  Літаючи комахи (мухи, комарі, моль)
Плазуючі комахи (таргани, мурашки, клопи, блохи)
Продукт може також використовуватися в пташниках  
проти червоного кліща і смоляно-бурого хрущака.

Інструкція по застосуванню

 

Необхідно використовувати будь-який звичайний 
ручний або потужний обприскувач для створення 
грубого розпилення. Додайте відповідну кількість 
Альфасект в необхідний обсяг чистої води і 
перемішайте. Нанесіть на поверхні, на яких часто 
бувають шкідники, особливо в тріщини, щілини, за 
меблями та обладнанням.

Літаючи комахи: нанести на поверхні, де мешкають 
комахи.
Таргани та інші плазуючи комахи: слід розпилити 
навколо комунікаційних каналів, позаду і під 
прокладками трубопроводів та обладнання. Якщо 
комахи потрапляють в приміщення ззовні, необхідно 
розпилити бар'єрні смуги шириною 10 см на двері, 
вікна і т. д. 

Запобіжні заходи: Слід використовувати індивідуальні 
засоби захисту (спецодяг та рукавиці) та дотримуватись 
особливих правил гігієни та безпеки при роботi за препаратом. 
Необхідно уникати контакту зі шкірою та очима, 
вдихання парів і розпилення. 
Не використовуйте порожню тару. 
Не їжте і не пийте під час роботи.
Перед утилізацією переконайтеся, що в тарі немає 
ніяких несумісних відходів виробництва.
Не допускати потрапляння в ґрунт/підґрунтя. Не 
допускати потрапляння в поверхневі води або 
каналізацію.
Забруднену рідину необхідно зберігати та потім  
утилізувати її.
Не забруднювати продукти харчування, посуд або 
поверхні, що контактують з харчовими продуктами.
Закрийте резервуари для зберігання води перед 
застосуванням продукту.
Не застосовувати безпосередньо на тваринах.
Прибрати або закрити акваріуми перед 
застосуванням.
Не забруднюйте водойми  хімікатами або 
використаною тарою.
Не застосовувати безпосередньо на худобі і птиці.
Небезпечний для бджіл.
Незахищених спеціальними засобами захисту людей і 
тварин потрібно тримати подалі від оброблених площ 
до повного висихання обробленої поверхні.
Перша допомога:
При попаданні препарату на  шкіру слід негайно 
промити милом і великою кількістю води.
У випадку потрапляння в очі, необхідно негайно 
прополоскати великою кількістю води і звернутися за 
медичною консультацією.
Нічого не давати їсти або пити.
Винести потерпілого на свіже повітря і забезпечити 
йому тепло та спокій.
У разі ускладнення або нездужання, необхідно негайно 
звернутися до лікаря.

Слід використовувати інсектициди обережно. Перед 
використанням уважно прочитайте етикетку.

Склад: 6 % Альфа-циперметрин

  
Смоляно-бурий хрущак: застосовувати в якості 
стандартної обробки після очищення і перед кожним 
новим циклом. Розпилити на всі вертикальні поверхні, 
наприклад, стіни, перегородки і стовпи, особливо 
перекриття на стелі. Не обов’язково обробляти 
підлогу. 

Птичий червоний кліщ: застосовувати при нормі 
витрати на початку циклу розмноження птахів перед 
входом у приміщення. Розпилити по всій поверхні 
кліток, гніздових ящиків, сідала та  полу, де необхідно. 
Зверніть особливу увагу на кути, тріщини і щілини, в 
яких можуть знаходитися кліщі. Не розпиляйте 
безпосередньо на птахів та не дозволяйте речовині 
потрапляти на них.

Призначення: Альфасект підходить для  боротьби зі 
шкідниками в наступних приміщеннях: житлових 
приміщеннях, громадських будівлях, включаючи 
лікарні, готелі та ресторани, кухні,  в промисловості, в 
тому числі харчовій.
Продукт може бути використаний в місцях постійного 
скупчення шкідників тільки як стрічкове внесення, 
часткове оброблення або оброблення щілин та тріщин.

Зберігання: Тримати подалі від продуктів харчування, 
напоїв та кормів.

Упаковка: Ретельно очистіть тару. Не використовуйте 
пакування повторно.
Утилізація порожньої тари повинна здійснюватися у 
відповідності з місцевими та національними 
законодавчими вимогами.

Н Фрази:
H410 Дуже токсичний для водних організмів з 
довгостроковими наслідками.
H302 Шкідливий при ковтанні.
Р Фрази:
P101 Якщо потрібна консультація лікаря, слід мати 
при собі упаковку від  препарату або етикетку. 
P102 Зберігати в недоступному для дітей. 
Р103: Прочитайте етикетку перед використанням. 
P264 Після роботи з препаратом слід ретельно 
вимити руки.
P270 Не їжте, не пийте і не паліть при використанні 
цього продукту.
P273 Уникати потрапляння в навколишнє 
середовище.
Р301+P312 ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: при поганому 
самопочутті звернутися в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ центр 
або до доктора/терапевта.
P330 Прополоскати рот.
P391 Зібрати розлиту рідину.
Р501 Утилізувати вміст/пакування необхідно згідно з 
м і с ц е в и м и / н а ц і о н а л ь н и м и / м і ж н а р о д н и м и 
нормами.
Дотримуйтесь інструкції для уникнення ризиків для 
людини та навколишнього середовища.

Норма витрати:
Для стандартної обробки 
проти плазуючих та 
літаючих шкідників

Норма витрати в 
спеціальних умовах:
Для використання там, де 
потрібна максимальна 
залишкова дія і/або на 
брудну або сильно 
абсорбуючу поверхні. 

Розвести 25 мл 
препарату в 5 л води, 
потім необхідно нанести 
1 літр розведеного 
препарату на кожні 20 м2 
поверхні

Розвести 50 мл 
препарату в 5 л води, 
потім необхідно нанести 
1 літр розведеного 
препарату на кожні 20 м2 
поверхні

УВАГА

АЛЬФАСЕКТ


