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ATTRACIDE® DF 

 

Разрешение на МЗ за предоставяне на пазара: 2214-3/24.11.2017 г. 

 

Производител и лице, което предоставя биоцида на пазара: ICB PHARMA, ul. Stanisława 

Lema 10, 43–600 Jaworzno, Poland, tel. +48-327454700 

 

Дистрибутор: „ДДД 007“ ЕООД, гр.София, ж.к.Люлин, бл.106А, ап.5, тел.0898 78 74 25/ 

0898 79 59 87, ел.поща: ddd007org@gmail.com, сайт:   www.ddd007.org  

Вносител : „Пест Контрол Продукти“ ЕООД, гр.София, ул. Бесарабия № 52 

 

Активни вещества: 1R-транс-фенотрин – 200 г/л, пиперонил бутоксид – 0.1 г/л  

 

Категория на потребителите: професионална. 

 

Главна група 3 Контрол на вредители. Продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и 

продукти за контрол на други артроподи. 

 

Област на приложение: Инсектицид с остатъчно действие за контрол на пълзящи насекоми 

като хлебарки и мравки за третиране на малки участъци, пукнатини и процепи на закрито в 

жилищни, търговски и промишлени сгради като складове, ресторанти, обекти за 

производство, преработка и сухранение на храни, супермаркети, хотели, болници, жилищни 

помещения и други подобни места.  

 

Вид на биоцида: концентрат от микрокапсули с твърдо ядро, съдържа атрактант. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждения за опасност: 
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Препоръки за безопасност: 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P391 Съберете разлятото.  

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба. 

 

Начин на употреба: 

Приготвят се водни разтвори. Уверете се, че пръскачката не е замърсена и я напълнете с 

необходимото количество чиста вода. Обърнете опаковката ATTRACIDE® DF няколко пъти 

преди употреба, за да се осигури пълно смесване на концентрата. Дръжте бутилката 

изправена и разхлабете капачката на дозатора. Внимателно стиснете бутилката и напълнете 

дозатора до определеното ниво. Отвийте изцяло капачката и изсипете ATTRACIDE® DF в 
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резервоара на пръскачката. Разклатете пръскачката за да осигурите пълно смесване на 

течността преди приложението.  

Продуктът е подходящ за използване както върху порьозни, така и върху непорьозни 

повърхности. Съдържа атрактант, който привлича насекомите към третираните участъци. 

Прилагайте продукта точково или на ивици в или около местата, където насекомите се крият 

или преминават, като ъгли, местата на движение или пукнатини и цепнатини. Многобройни, 

малки точки и ивици ще осигурят по-бързо контрол от няколко по-големи третирани 

участъка, особено при контрол на германски хлебарки. 

Разходна норма: 50 мл от концентрата в 5 литра вода за 100 m2 от площта на помещението 

(концентрация на а.в. 0.2 % 1R-транс-фенотрин и 0.0001 % пиперонил бутоксид). 

ЗАБЕЛЕЖКА! След третиране може временно да забележите повече хлебарки, отколкото 

преди, поради привлекателността на примамката. Ефектът се установява след 72 часа, 

изчакайте резултата. Остатъчно действие – 30 дни. 

ВАЖНО: Не прилагайте други инсектициди докато използвате ATTRACIDE® DF. 

 

Мерки за оказване на първа помощ: 

При контакт с кожата: Замърсеното облекло незабавно да се свали и да се изпере преди 

нова употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с вода и сапун.  

При контакт с очите: Да се изплакнат  незабавно обилно с вода при широко отворени 

клепачи в продължение поне за 15 минути. Да се потърси  незабавно  специализирана 

медицинска помощ. 

При вдишване: Малко вероятна опасност при спазване на изискванията за употреба. Да се 

изнесе пострадалият на чист въздух. Поставете го в странично положение. Ако дишането е 

затруднено, дайте кислород, ако дишането е спряло, приложете изкуствено дишане. Веднага 

да се потърси медицинска помощ. 

При поглъщане: ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ! Изплакнете устата и след 

това дайте обилно количество вода за пиене. Никога не предизвиквайте повръщане и не 

давайте нищо през устата на лице, което е в базсъзнание или има гърчове. Незабавно да се 

потърси медицинска помощ. При възможност да се покаже етикета или опаковката. 

Указания за лекаря: Направете стомашна промивка като внимавате да не се аспирира 

обратно стомашното съдържимо. Няма специфичен антидот. Третирайте според 

симптомите. Прилагайте поддържаща терапия. 

 

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение: 

Винаги четете етикета. Използвайте биоцидите безопасно. По време на обработка 

помещенията да бъдат освободени от хора, животни и домашни любимци. Преди употреба 

да бъдат изнесени или покрити храни, напитки и съоръжения като аквариуми и терариуми. 

Повърхностите, които влизат в контакт с храни да се покрият. Да не се пръска върху 

повърхности, достъпни за деца и домашни животни. Да не се прилага върху незащитено 

електрическо оборудване напр. разпределителни кутии (продуктът е на водна основа). Да не 

се прилага върху повърхности, които могат да станат на петна или да бъдат повредени от 

вода. Да не се прилага върху повърхности, където температурата е над 40°C. 

 

Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и 

между приложението и достъпа на хора: Обработката може да се повтори след 30 дни. Да 

не се докосват обработените повърхности докато изсъхнат. Помещенията да се проветрят за 

1-2 часа, преди да се разреши достъпа на хора. 

 

Указания за безопасно обезвреждане: Използвайте цялото съдържание и не употребявайте 

повторно празната опаковка. Промийте празната опаковка обилно с вода, като промивните 
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води не се изливат в канализацията, а се събират в специални, плътно затварящи се и 

обозначени съдове. Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и 

опаковки също да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се 

съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда 

на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци. 

 

Условия за съхранение: под ключ, в сухо и проветриво помещение, в добре затворените 

оригинални опаковки, далече от храни, напитки и фуражи, при температура 0 - 40°C. 

 

Съдържание: 500 мл. 
 

Партида №: виж дъното. 

Дата на производство: виж дъното. 

Дата на която изтича срокът на годност: 3 години от датата на производство. 
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