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K-Othrine®

WG 250

Con—ine: 250 x 20 g granule dispersabile în apã
Con—inut în s.a.: 25% deltamethrin
A se consulta instruc—iunile anexate

N

PERICULOS PT. MEDIU

Granule dispersabile in apa, pentru tratament 
insecticid de remanenta sporita, impotriva insectelor 

târâtoare si zburatoare, in igiena publica

ARTICLE 79510322

CRS79508662BK-Othrine WG 250 este o marcã înregistratã BAYER Environmental Science

Importator/Distribuitor:
S.C BAYER SRL România
Str. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, IRIDE BUSINESS CENTER,
Clădirea 20, et. 4, 020335 Bucureşti
Tel: +40 (021) 529 59 68, 021 529 59 27-29
Fax: +40 21 529 59 92

Producãtor:
Bayer S.A.S.
Bayer Environmental Science
16 rue Jean-Marie Leclair
CP 90106 - F-69266 Lyon Cedex 09

PRIM-AJUTOR
În cazul stropirilor accidentale ale pielii cu solu—ia de lucru pot apãrea diverse senza—ii neplãcute ca de arsurã 
sau în—epãturã fãrã însã a se eviden—ia leziuni, senza—iile dispãrând în maximum 24 de ore.
Se recomandã spãlarea cu apã …i sãpun a zonelor afectate …i aplicarea unor creme grase sau
unguente anestezice.
În cazul în care irita—iile sau senza—iile neplãcute persistã se va consulta medicul.
În cazul stropirilor accidentale ale ochilor sau mucoaselor cu solu—ia de lucru se vor spãla imediat cu multã 
apã rece zonele afectate timp de minimum 15 minute …i se va consulta un medic oftalmolog.
Modul de prezentare a produsului concentrat sub formã de granule eliminã riscul inhalãrii accidentale a 
acestora în condi—ii normale de utilizare. În cazul inhalãrii accidentale a solu—iei pulverizate se va scoate 
persoana afectatã la aer curat …i, dacã este cazul, se va consulta medicul.
În cazul suspiciunii de intoxicare prin ingestie nu se provoacã voma, se administreazã cãrbune medicinal 
activat, se men—ine persoana afectatã în pozi—ie semiverticalã …i se consultã urgent un medic. 
Nu existã antidot. Se recomandã tratament simptomatic.

ATEN‰IE
A nu se lãsa la îndemâna copiilor. A nu se contamina apa potabilã, canalele de iriga—ii sau alte suprafe—e de 
apã (râuri, lacuri, bãl—i, etc.). A nu se deversa produsul pe terenuri cultivate.

DEPOZITARE
A se depozita în loc sigur, bine aerisit, ferit de umiditate …i ac—iunea razelor solare, în ambalajul original, 
închis etan…, la o temperaturã cuprinsã între +10 °C …i +35 °C.

R50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte 
adverse pe termen lung în mediul acvatic.

S35:  Produsul …i ambalajul sãu trebuie depozitate în siguran—ã. 
S57:  A se folosi un recipient adecvat pentru solu—ia de lucru în vederea 

evitãrii contaminãrii mediului înconjurãtor.

Producãtorul î…i declinã orice responsabilitate fa—ã de prejudiciile datorate 
depozitãrii sau utilizãrii neconforme cu recomandãrile de mai sus.

Avizat de Ministerul Sãnãtã—ii Publice din România, cu nr.147BIO/18/06.10

A SE UTILIZA DE PERSONAL CALIFICAT, ÎN CADRUL AC‰IUNILOR DE COMBATERE A VECTORILOR ÎN 
IGIENA PUBLICÃ.

CON‰INUT ÎN S.A.
25% deltamethrin (250 g / kg).

FORMULARE / AMBALARE
Produsul se prezintã sub formã de granule (particule >125 µm) dispersabile în apã, ambalate în plicuri de 
unicã folosin—ã (20 g) ce permit o manipulare u…oarã …i sigurã.

MOD DE AC‰IUNE
Insecticid ce ac—ioneazã rapid prin contact si ingestie. 
Produsul asigurã atât un efect de …oc cât …i o remanen—ã îndelungatã.

INDICA‰II
Produsul este destinat combaterii insectelor adulte vectoare …i / sau generatoare de disconfort (—ân—ari, mu…te, 
purici, plo…ni—e, gândaci de bucãtãrie, furnici) în igiena publicã, prin tratamente pe suprafe—e (pulverizare). 
Produsul asigurã atât un puternic efect de …oc cât …i o remanen—ã îndelungatã în spa—iile tratate: clãdiri 
publice, hoteluri, spitale, cinematografe, restaurante, depozite, spa—ii industriale, unitã—i militare, avioane, 
vapoare, locuin—e etc.

DOZA DE APLICARE
Se recomandã o dozã de 20 g de produs (1 plic) diluat în 10 litri de apã ceea ce asigurã o concentra—ie de 
substan—ã activã de 25 mg deltamethrin / mp pentru o normã de consum de 5 litri solu—ie de lucru / 100 mp.

INSTRUC‰IUNI DE UTILIZARE
Înainte de începerea tratamentului se evacueazã din spa—iul respectiv ustensilele de gãtit …i alimentele.
Solu—ia de lucru se preparã doar în cantitatea necesarã pentru aplicarea imediatã. Pulverizarea solu—iei de 
lucru se efectueazã cu echipament adecvat, prin aplicarea de benzi verticale de sus în jos pe to—i pere—ii 
precum …i pe tavan.

PRECAU‰II
A se purta echipament de protec—ie (halat, cizme, mãnu…i, bonetã, mascã, ochelari) pe toatã durata 
tratamentului. A nu se bea, mânca sau fuma în timpul tratamentului. A se evita inhalarea picãturilor generate 
prin pulverizare. A se evita contactul pielii, ochilor sau mucoaselor cu produsul concentrat sau cu solu—ia de 
lucru. A se spãla corpul, inclusiv pãrul, cu apã …i sãpun dupã efectuarea tratamentului. A se spãla 
echipamentul de protec—ie dupã fiecare utilizare. A se evita contactul produsului sau al solu—iei de lucru cu 
alimente, bãuturi sau hrana animalelor. A se proteja echipamentele …i aparatele destinate pregãtirii hranei de 
contactul cu produsul sau cu solu—ia de lucru. A se asigura accesul persoanelor …i animalelor în spa—iul tratat 
numai dupã uscarea suprafe—elor pe care s-a aplicat solu—ia de lucru.
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