
ФИКАМ 80 ВП 
 
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 0650-2/14.10.2011г. 
 
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:  
Бендиокарб  80g / 100g.  
 
Област на приложение: за борба с пълзящи и летящи насекоми (мравки, дървеници, хлебарки, паяци, 
бълхи, мухи, оси, бръмбарчета по килимите) на  открито (около селскостопански сгради, сметища,  
гнезда на оси и др.) и на закрито (обекти за производство и търговия с храни - ресторанти, кухни, 
складове, бюфети, лавки; перални помещения; кораби; здравни и лечебни заведения; бани,  жилищни 
сгради; обекти с обществено предназначение - хотели, мотели и др). 
 
Група 3 “Биоциди за борба с вредителите“ 
Подгрупа 18 “Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги”. 
 
Категория на потребители: професионална. 
 
Съдържа: бендиокарб. 
 
Символ и знак на опасност:  
T  N 

   
Токсичен  Опасен за околната среда 
 
Рискови фрази (R-фрази): 
R23/25 Токсичен при вдишване и при поглъщане. 
R21 Вреден при контакт с кожата. 
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във 

водната среда. 
Съвети за безопасност(S-фрази): 
S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. 
S22 Да не се вдишва прахът. 
S23 Да не се вдишват парите/аерозолът. 
S29 Да не се изпуска в канализацията. 
S35  Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. 
S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/ лицето. 
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е 

възможно, да се покаже етикетa. 
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 – прахообразен. 



Начин на употреба: Формулацията е прахообразен концентрат, от който се приготвят работни водни 
разтвори. Прилага се чрез пръскане с ръчна или гръбна пръскачка с ниско налягане (1-3 бара) в 
помещения или на открито. Обработват се местата, където живеят или се крият насекомите. 
 
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/ съдa, 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:  
Срещу пълзящи насекоми - мравки, дървеници, хлебарки, паяци, бълхи, бръмбарчета по килимите: 15-
30 g препарат/ 5 l вода (концентрация по АДВ 0.24-0.48%). 
Срещу мравки: пръскайте в/около гнездата, по пътя на мравките и местата, където има остатъци от 
храни.  
Срещу дървеници: пръскайте рамката на леглото, цепнатини и пукнатини  на стените и пода. НЕ 
ПРЪСКАЙТЕ дюшека и завивките. 
Срещу бръмбарчета по килимите: напръскайте леко  засегнатата страна, особено ръбовете  на 
килимите. 
Срещу хлебарки: пръскайте местата, където се крият/ преминават хлебарките и  местата, където има 
отпадъци и боклуци. 
Срещу бълхи: пръскайте  пода,  местата където спят кучетата и котките. НЕ ПРЪСКАЙТЕ  ЖИВОТНИТЕ  
и ЗАВИВКИТЕ ИМ. 
Срещу паяци: пръскайте около вратите, прозорците и местата, от където могат да влязат в 
помещението или където се намират. 
Срещу оси: 15 g препарат/ 5 l вода (концентрация по АДВ 0.24%). 
Пръскайте между 1-2 л от сместа в зависимост от големината на гнездото. Пръскайте  директно вътре в 
гнездото. Големите гнезда трябва да бъдат  разрушени , за да получи добро покритие. Обработката 
извършете през нощта. Операторите да носят защитно облекло, вкл. ръкавици и мрежа за защита на 
главата. Да не се допускат животни в продължение на 24 часа. 
Срещу мухи:  15 g препарат + 50 g захар / 5 l вода (концентрация по АДВ 0.24%). Пръскайте като 
примамка по всички повърхности, къде кацат или преминават мухи. Захарта спомага те да се задържат 
по-дълго върху третираната повърхност. Пръскайте директно върху възрастни  мухи и ларви. 
 
Разходна норма: 
50 ml работен разтвор / m2 (120 mg -240 mg АДВ /m2).  
 
Интервал между обработките: 6-8 седмици при необходимост. 
Да се спазват стриктно посочените в информационният лист за безопасност изисквания за ползване на 
лични предпазни средства при приготвяне на работните разтвори, зареждане на пръскачките и 
пръскане. Да не се пръска в присъствието на хора и животни. 
При пръскане да не се допуска замърсяване на храни за хора и животни; повърхности и предмети в 
контакт с храни; дрехи, поселно бельо и други повърхности, които влизат в контакт с кожата, очите или 
устата. Преди употреба те се изнасят или покриват. Да не се пръскат дирактно домашните животни. На 
местата, където животните лежат, може да се пръска пода, но да не се пръскат повърхностите и 
материалите, с които са в директен контакг. Достъпът до третираните помещения и площи се разрешава 
след изсъхване на препарата и след изтичане на 24 часа от края на времето на въздействие. През тези 
24 часа третираните помещения се проветряват. Помещения, в които пребивават малки деца, не трябва 
да се третират с препарата. 
 
Мерки за първа помощ: Специфичен антидот -  атропин.  
При контакт с кожата: незабавно да се свали замърсеното облекло. Замърсените кожни участъци да се 
измият обилно с вода и сапун в продължение на 15 минути. Да се потърси незабавно медицинска 
помощ.  



При контакт с очите: да се изплакнат  незабавно обилно с течаща  вода при широко отворени клепачи в 
продължение поне на 15- 20  минути. Да се потърси  незабавно  специализирана медицинска помощ. 
При вдишване: да се изнесе пострадалият на чист въздух и да се осигури покой. Незабно да се потърси 
медицинска помощ.  
При поглъщане: незабавно потърсете медицинска помощ. Устата да се изплакне с вода,  и да се 
дава вода на малки глътки.  Да се преизвиква повръщане само ако: пострадалият е в съзнание; 
не може да се осигури бърза медицинска помощ; погълнато е голямо количество от препарата; 
времето от поглъщането е по-малко от 1 час. Внимание: Повърнатото не трябва да попада в 
дихателните пътища!  
При употреба да се съблюдават  правилата за безопасно приложение на препарата. Да се прочете 
етикета преди употреба. Да не се вдишва прахът при приготвяне на работните разтвори. Да се ползва 
само в помещения с  общообменна вентилация.  Да се вземат мерки против пожар и експлозия. Прахът  
може да образува експлозивни смеси с въздуха.  
Да се избягва контакта с очите и кожата. Да се полза дихателна маска  (филтър кафяв филтър А), 
ръкавици изработени от нитрил или каучук (с минимална дебелина 0.40 mm), предпазни очила и 
двуслойно работно облекло (облекло от полиестер/памук, което се облича под облеклото за химическа 
защита). Замърсеното работно облекло да се свали незабавно и да се изпере в перални машини. Да не 
се пръска срещу хора, животни, храни и съоръжения. Препаратът да се съхранява  далече от достъпа на 
деца, хранителни продукти, напитки и фуражи. По време на работа да не се яде, пие и пуши. След 
приключване на работа, преди почивка и в края на работния ден, ръцете да се измият основно със сапун 
и вода. В края на работния ден - основно измиване, душ. 
 
Съхранение: Да се пази от деца. Да се съхранява в оригинални  плътно затворени 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.   
 
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: пяна, СО2, сухи химикали, водна мъгла. Гасене на 
пожара от максимално разстояние. Пожарникарите да носат дихателни апарати и и защитни облекла.  
Излишъкът от биоцидния препарат да не се изхвърля в канализацията, а да се използва само по 
предназначение. 
 

Обезвреждане: Отпадъците от биоцидния препарата, 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: 15g, 50g, 100g, 150g, 500g, 1.5kg. 
 
 

        

 

                  
 


