
Traducere din limba germană

FROWEIN GMBH & CO. KG
Informaţii despre produs

FOG 5

Utilizare
Insecticid  universal  pentru  combaterea  dăunătoarelor  din  încăperi  (muşte, 
gargarite, viespi,  molii, gândaci de bucătărie, peştişori argintii şi diverşi gândaci 
etc. 

Tip
Substanţă de fumigaţie la cald, gata preparată.

Substanţe active
extract de piretru 25% (30 g/l) + piperonilbutoxid (40 g/l).
Conţine distilate (petrol).

Acţiune
Efect puternic de alungare a gândacilor.  Efect imediat  rapid, prin contactul cu 
stropii de substanţă, respectiv prin contact cu stratul depus pe suprafeţe. Nu are 
efect pe termen lung.  În  cazul  gândacilor  ascunşi  sau a celor rezistenţi,  este 
necesară repetarea fumigaţiei la scurt timp. 

Particularităţi
• apreciere pozitivă a substanţei active naturale, piretrul (extract din 

flori)
• descompunere rapidă a substanţei;  utilizare şi  în  zone sensibile; 

risc rezidual redus 
• metodă de combatere foarte impresionantă, de mare efect
• fumigant de condensare dens, de culoare albă, cu particule fine, 

durată mare de suspensie, bună distribuţie
• solvent blând, fără miros.
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A se utiliza biocidele în siguranţă. A se citi întotdeauna marcajul şi informaţiile 
despre produs înainte de utilizarea produsului.



Consum
La insectele zburătoare 0,5 litri la 1000 m3; la insectele târâtoare 3 litri la 1000 
m3.

Aplicare
FOG 5 se aplică nediluat, cu ajutorul echipamentelor de fumigaţie la cald. Înainte 
de aplicare, se închid ferestrele, uşile şi alte deschideri. Se opresc instalaţiile de 
ventilaţie, climatizare şi semnalizatoarele de incendiu. 
În  cazul  insectelor  dăunătoare  zburătoare,  este  suficientă  răspândirea 
fumigantului în mod egal, în cameră. La insectele târâtoare, efectul este crescut 
prin fumigaţia precisă a locurilor infestate, suspectate şi periclitate.  
Locurile  infestate  se  vor  curăţa  mai  întâi,  pentru  a  permite  pătrunderea 
fumigantului. 
În camerele mari, atenţie la distribuţia fumigantului şi la împiedicarea vizibilităţii, 
însemnând că în timpul fumigaţiei, persoana se va retrage spre ieşire. 
Camerele se vor ţine închise cel puţin 4-6 ore. Apoi se vor aerisi temeinic.
În camerele de locuit nu se recomandă utilizarea acestui fumigant.   

Când să se facă fumigaţia
Combaterile  făcute  din  timp  împiedică  extinderea  infestării  şi  prin  aceasta 
pagubele produse de insecte, murdăria şi reclamaţiile. 
Camerele expuse pericolului se vor controla permanent.
Utilizarea se face cel mai bine seara, după program, de preferat la sfârşit  de 
săptămână.
Prin fumigaţii regulate, încăperile pot fi protejate practic împotriva insectelor. Cât 
de des şi la ce distanţe trebuie aplicată substanţa depinde de fiecare situaţie în 
parte. 

Gândacii de bucătărie
În caz de infestare cu gândaci de bucătărie, utilizarea se face cel mai bine seara. 
Se lasă să acţioneze peste noapte. În orice caz, în cazul gândacilor germani, 
procedeul de combatere se repetă după 5 săptămâni, iar la cei orientali şi la alte 
specii de dimensiuni mari, după 5 luni. 
Gândacii  de  bucătărie  preferă  locurile  întunecoase  şi  calde,  în  apropierea 
surselor de apă şi hrană, de exemplu fisurile şi cavităţile din cuptoare, frigidere, 
maşini de spălat, faianţă şi gresie, dulapuri, rafturi, placări de lemn, căptuşeli uşi, 
plinte  etc.  Se va  acorda  o  mare  atenţie  trecerilor  pentru  conducte,  tavanelor 
false, căminelor etc.

Măsuri de prevedere
Toxic:  poate  provoca  afecţiuni  pulmonare  prin  înghiţire.  Poate  provoca 
sensibilizare la contact cu pielea. Toxic pentru organismele acvatice, poate avea 
efect  nociv  pe termen lung în  mediul  acvatic.  Contactul  repetat  poate  cauza 
fragilizarea sau crăparea pielii.  A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra 
departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale. A nu inspira substanţa. A se 
purta mănuşi şi îmbrăcăminte de protecţie pe timpul lucrului. În caz de ventilaţie 
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insuficientă,  se  utilizează  echipament  de  protecţie  corespunzător  pentru 
asigurarea  respiraţiei,  şi  anume  mască  cu  filtru  A1-P3  (40  Ast).  În  caz  de 
înghiţire,  a  nu  se  provoca  voma.  Se  consultă  imediat  medicul  şi  i  se  arată 
ambalajul sau eticheta. A nu se arunca la canalizare. Deşeurile şi recipientele se 
vor elimina în mod corespunzător. A se evita dispersarea în mediu. A se procura 
instrucţiuni speciale / a se consulta fişa tehnică de securitate. Orice persoană va 
părăsi  încăperea,  cu  excepţia  utilizatorului.  A se  evita  orice  contact  inutil  cu 
substanţa. Utilizarea greşită poate provoca efecte grave asupra sănătăţii.
Înainte  de  utilizarea  substanţei,  se  vor  îndepărta  orice  alimente  neambalate 
corespunzător, la fel şi animalele de casă sau de povară. Aparatura de bucătărie, 
mesele,  maşinile,  recipientele,  vesela  expusă  etc.  se  vor  acoperi  sau se  vor 
spăla  cu  o  substanţă  alcalină  înainte  de  reutilizare.  Camerele  se  vor  aerisi 
temeinic  înainte  de  reutilizare.  A nu  se  utiliza  în  spaţii  unde  se  depozitează 
produse agricole. 
A nu se depăşi doza prescrisă! A nu se stropi direct pe flacără sau sursă de 
scântei. A nu se stropi obiectele sensibile. Ambalajul se va păstra închis ermetic, 
la loc răcoros. 

Gestionare deşeuri
Resturile  de  substanţă  şi  ambalajele  cu  substanţă  se  vor  îndepărta  conform 
regulilor de salubrizare reziduuri speciale.

Prezentare
Doze din tablă albă de 5, 10 şi 25 litri.
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