
(Імідаклоприд 0,5%)

ПРИМАНКА ІНСЕКТИЦИД ПРОТИ МУХ

ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

  1Кг

BIOCIDES
SHARDAEUROPE

Посвідчення про реєстрацію: Сертифікат №

Дата виробництва:

Термін дії: 2 роки від дати виробництва.

СОФАСТ
Власник реєстраційного посвідчення та виробник:
Шарда Кропхем Еспанія СЛ
Карріл Кондоміна № 3,
Мурсія-30006, Іспанія 
Телефон: : +34868127589 
Електронна пошта: shardain@vsnl.com



Препаративна форма: Гранули 
Діюча речовина: Імідаклоприд
Хімічна сім'я: Нітрогуанідін (Неонікотиноїди) 
Концентрація: 0,5% в/в
Зовнішній вигляд: Білі гранули з слабим характерним запахом
Об’єкти: мухи
Містить Z- 9-трикозен, який може викликати алергічну реакцію
Механізм дії: Діюча речовина, Імідаклоприд, діє шляхом зв'язування нейронів комах. Це 
зв’язування викликає порушення передачі нервових імпульсів, що є смертельним для комах.
Приманка містить цукор і феромони Z- 9-трикозен, який приваблює мух. Технологія виготовлення 
СОФАСТ забезпечує чудове поєднання в препараті діючої речовини та інгредієнта, який приваблює 
мух, що робить приманку надзвичайно ефективним атрактантом для мух. Продукт містить гірку 
речовину для запобігання вживання дітьми, нецільовими та домашніми тваринами.
Інструкція по застосуванню:
2 способи застосування:
1. Розпилення: застосування розчину Софаст за допомогою насоса з низьким тиском: Додати 100 г 
Софаст в 100 мл води. Необхідно добре перемішати. Дайте настоятися отриманому розчину не 
менше 15 хвилин. Слід застосовувати готовий розчин за допомогою насоса з низьким тиском, таким 
як ранцевий обприскувач (максимум 7-8 годин після його приготування) на непористих поверхнях, 
де мухи зазвичай скупчуються.
2.  Розчинений у воді (Нанесення пензлем) –застосування: Додати 200 г Софаст в 150 мл води. Добре 
перемішайте отриманий розчин і дайте настоятися не менше 20 хвилин перед нанесенням розчину 
на поверхню, де мухи скупчуються. Слід наносити розчин за допомогою пензля на непористі 
поверхні, не пізніше 7-8 годин після його приготування.

Призначення: Інсетицид для професійного використання для боротьби з кімнатними мухами, 
наноситься на стіни та стелі ферм, зоотехнічних місць, жилих та громадських будівель.
Примітки: Перед використанням сховайте/накрийте їжу, посуд і поверхні,  які контактують з 
харчовими продуктами. Не застосовувати в місцях, де регулярне прибирання може перемістити 
приманку на поверхню, що контактує з продуктами харчування. Не застосовується в місцях, які  
регулярно чистять водою, так як це може видалити приманку. Не використовуйте приманку в 
місцях, які нещодавно оброблялися інсектицидами. Не розпилюйте  інсектициди на гранули. 
Нанесення на текстиль може викликати знебарвлення.
Зберігання:
Зберігання в безпечному місці.
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей та тварин місці. При цих обставинах 
Софаст зберігається 2 роки.
Упаковка: Упаковка повинна бути утилізована як небезпечні відходи під особисту відповідальність 

власника відходів. Не виливати в каналізацію та водоймища. См. спеціальні інструкції/паспорт 
безпеки.
Запобіжні заходи: ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ, ЯК ЗАЗНАЧЕНО НА ЕТИКЕТЦІ. Уникайте надмірного 
забруднення спецодягу. 
НЕ ЗАБРУДНЮВАТИ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, ПОСУД АБО ПОВЕРХНІ, ЩО КОНТАКТУЮТЬ З 
ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ. 
Цей препарат та його тара повинні утилізуватись безпечним чином.
НЕЗАХИЩЕНИХ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН СЛІД ТРИМАТИ ПОДАЛІ ВІД ОБРОБЛЕНИХ ДІЛЯНОК ДО ПОВНОГО 
ВИСИХАННЯ ПОВЕРХНІ. 
НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ХУДОБІ І ПТИЦІ.
ПІД ЧАС ОБРОБКИ ЗВІЛЬНИТИ ПЛОЩУ ВІД УСІХ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН.
Слід накрити всі резервуари для зберігання води перед використанням препарату. 
Не забруднювати ґрунт, водойми або водотоки  хімікатами або використаною тарою. НЕБЕЗПЕЧНИЙ 
ДЛЯ БДЖІЛ.
Слід захистити обладнання і контейнери для молока від забруднення. 
Не вдихати пари від розпилення.
При недостатній вентиляції використовуйте відповідне респіраторне обладнання. 
Необхiдно ретельно вимити руки і відкриті ділянки шкіри перед їжею і після використання препарату. 
СЛІД ВИБРАТИ ЯЙЦЯ І ПЕРЕНЕСТИ КОРМ, ВОДУ ТА МОЛОКО ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ. 

Перша допомога: Необхідно змінити забруднений одяг. Після контакту зі шкірою: негайно промити 
шкіру з милом і великою кількістю води. Після контакту з очима: ретельно промийте очі водою. 
Необхідно проконсультуватися з окулістом. Після проковтування: слід негайно звернутися до 
лікаря. 
ВАЖЛИВО: ВИКОРИСТОВУЙТЕ ІНСЕКТИЦИДИ З ОБЕРЕЖНІСТЮ. ПЕРЕД ВИКОРИСТУВАННЯМ 
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЕТИКЕТКУ
 Дотримуйтесь правил використання, норм дозування, умов зберігання та заходів безпеки, які 
зазначені на етикетці, і які рекомендовані на основі  характеристики та призначення даного 
препарату. При використанні препарату багато факторів (внесення, погода тощо), які неможливо 
передбачити, можуть вплинути на результат. Компанія гарантує склад, препаративну форму та зміст 
продукту в оригінальній тарі. Користувач несе відповідальність за завдану шкоду (відходи т. д.) в 
результаті повного або часткового недотримання інструкцій, наведених на етикетці.

Софаст (містить 0,5% в/в Імідаклоприду)
H411 Токсичний для водних організмів з довготривалими наслідками 
P273 Необхідно уникати потрапляння в навколишнє середовище
P391 Необхідно зібрати пролиту рідину 
P501 Утилізувати вміст/тару необхідно в спеціалізованих пунктах збору 
відходів 
Містить Z- 9-трикозен, який може викликати алергічну реакцію

ДЛЯ УНИКНЕННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ЛЮДИНИ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ДОТРИМУЙТЕСЬ 
ІНСТРУКЦІЙ

Затверджені умови використання. Для використання тільки в якості інсектициду. Для 
використання в професійних цілях

Примітка: як правило 200 г препарату можна обробити поверхню площею 100 м2

Уважно прочитайте запобіжні заходи перед 
використанням     

Об’єкт 

Мухи

Застосування методом розпилення

Розчинити 100 г в 100 мл води та 
дати настоятися не менше 15 хвилин

Застосування методом нанесення пензлем

Розвести 200 г на 150 мл води,  слід добре 
перемішати і дати настоятися не менше 20 
хвилин

При роботі з препаратом обслуговуючий персонал повинен мати індивідуальні засоби захисту 
(спецодяг та рукавиці) та дотримуватись основних правил гiгiєни та безпеки. 


