
81
08

65
98

 G
R 

10
54

® Σήμα κατατεθέν BASF

Mythic® 10 SC
chlorphenapyr (χλορφεναπίρ)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Eγγυημένη σύνθεση:
chlorphenapyr 10% β/ο
Bοηθητικές ουσίες 89.36 % β/β

Εντομοκτόνο σκεύασμα για την 
καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: ΤΠ18‑0116
ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Περιεχόμενο: 500 κ.εκ.



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: To προϊόν πρέπει 
να διαλύεται στο νερό και να χρησιμοποιείται 
άμεσα. Εφαρμόζεται με ψεκασμό στο πάτωμα ή 
τα σοβατεπιά ώστε να δημιουργηθεί μια λεπτή 
στρώση προϊόντος. Για καλύτερη εφαρμογή 
χρησιμοποιείτε ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης. 
Να μην εφαρμόζεται με νεφελοψεκαστήρες. 
Μην εφαρμόζετε σε ξύλο ή πορώδεις 
επιφάνειες. Σε κατοικίες και δημόσιους χώρους 
να εφαρμόζετε σε ρωγμές ή χαραμάδες κατά 
τόπους ή με ψεκασμό καλύψεως, ανάλογα με 
την πίεση της προσβολής. Στα στρώματα, να 
εφαρμόζεται στις άκρες τους.
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε 
αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 
(δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: 
Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν 
εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική 
βοήθεια. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν 
τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε 
καλά το στόμα με άφθονο νερό και μην 
προκαλείτε εμετό. Καλέστε κέντρο 
δηλητηριάσεων ή γιατρό σε περίπτωση που 
δεν νιώθετε καλά.
Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε 
τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
τοποθετήστε τον σε τέτοια θέση ώστε να 
διευκολύνεται η αναπνοή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 
210‑77 93 777



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Κατοικίες, Βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, Δημόσιοι χώροι, Χώροι 
επεξεργασίας τροφίμων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
(Δόση σκευάσματος/5 λίτρα νερό)
– Για Κατσαρίδες, Κοριούς και άλλα βαδιστικά 
έντομα: 1) Σε περίπτωση κανονικής προσβολής 
συστήνεται δόση 80 κ.εκ. για 100 τετρ. μέτρα. 
2) Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής ή σε 
πολύ απορροφητικές επιφάνειες συστήνεται 
δόση 160 κ.εκ. για 100 τετρ. μέτρα.
– Για Μυρμήγκια συστήνεται δόση 40 κ.εκ. για 
100 τετρ. μέτρα. 
Χρόνος εφαρμογής: Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
– Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα, παρουσία 

ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων.
– Να καθαρίζονται τα υπολείμματα από το 

ψεκαστικό υγρό το οποίο παραμένει μετά 
την εφαρμογή.

– Οι άνθρωποι θα πρέπει να εισέρχονται 
στις ψεκασμένες περιοχές όταν αυτές 
στεγνώνουν.

– Κρατήστε τους σκύλους μακριά από τις 
ψεκασμένες περιοχές για τουλάχιστον 
8 ώρες.

– Μην το χρησιμοποιείτε σε μαγειρικά σκεύη.
– Να μην εφαρμόζεται στον αέρα ή σ’ 

επιφάνειες όπου τα τρόφιμα μεταφέρονται, 
προετοιμάζονται, σερβίρονται ή 
μαγειρεύονται.

– Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 
βιομηχανία τροφίμων μόνο όταν τα τρόφιμα 
έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή.

– Πρέπει να ακολουθήσει μια ελάχιστη χρονική 
περίοδος ασφαλείας πριν χρησιμοποιηθούν 
οι χώροι αυτοί.

– Αποφύγετε την επαφή με επιφάνειες που 
έχουν ψεκαστεί.
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– Αερίστε πολύ καλά το χώρο πριν εισέλθετε.
– Να μην εφαρμοστεί σε περιοχές που παίζουν 

παιδιά, σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο με τη μισή από τη 
συνιστώμενη ποσότητα νερού, προσθέτουμε 
το προϊόν με ανάδευση και γεμίζουμε το δοχείο 
με την υπόλοιπη ποσότητα νερού. Ανακινούμε 
το ψεκαστήρα μια φορά, αφού σφραγιστεί 
προηγουμένως για να γίνει η εφαρμογή καθώς 
και μετά από κάθε διάλειμμα. Μετά από κάθε 
ψεκασμό να γίνεται προσεκτικός καθαρισμός 
του ψεκαστικού εξοπλισμού.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο συνδυασμός 
του MYTHIC® 10 SC με πυρεθρινοειδή 
εντομοκτόνα, μπορεί να μειώσει την 
αποτελεσματικότητά του.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - XΡΟΝΙΚΗ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Στην αρχική, 
κλειστή του συσκευασία, σε δροσερό ξηρό και 
μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από 
καταστήματα Εμπορίας Γεωργικών 
Φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε 

συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων 
μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.


