
Traducere din limba germană

FROWEIN GMBH & CO. KG
Informaţii despre produs

JuvenEX SV

Utilizare
Combaterea gândacilor de bucătărie şi a puricilor. Se utilizează şi în mediile de locuit şi  
alimentare.

Tip
Doză de pulverizat (AE) – 150 ml. 

Substanţe active
piriproxifen (1,21 g/kg) + extract de piretru 25% (24 g/kg) + piperonilbutoxid (30 g/kg). 

Acţiune
JuvenEX EC acţionează prin contactul insectelor cu stropii pulverizaţi şi cu stratul depus 
pe suprafeţe.

Piriproxifen  este  un juvenoid  uşor  stabil,  cu  acţiune îndelungată  (analog hormonului 
juvenil). Acesta perturbă echilibrul hormonal al dăunătorilor, împiedică metamorfoza şi 
duce la sterilitate, adică la stingerea treptată a populaţiei.
Substanţa activă naturală numită piretru irită puternic gândacii şi îi alungă.

Particularităţi
• Acţiune  pe  termen  lung  prin  juvenoidul  bioactiv,  specific  pentru  distrugerea 

insectelor dăunătoare – siguranţă mare pentru oameni şi animale de casă.
• Efect spontan imediat prin combinarea cu piretrul natural.
• Distruge şi insectele rezistente şi le împiedică reapariţia
• Destinat şi zonelor sensibile, de exemplu şcoli, locuinţe, bucătării mari, spitale, 

industria alimentară etc.

Consum
O doză este suficientă pentru 80 m3 cameră, respectiv 40 m1 plintă. 
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A se utiliza biocidele în siguranţă. A se citi întotdeauna marcajul şi informaţiile despre 
produs înainte de utilizarea produsului.



Aplicare
Se închid toate ferestrele,  uşile  etc.  Se eliberează ascunzătorile  insectelor  târâtoare 
acolo unde este posibil. Doza se aşează pe un suport rezistent, în mijlocul camerei, la 
înălţime. Se blochează supapa. Se presează urechea capului pulverizator în jos, până la 
blocare. Se părăseşte camera. Doza se goleşte în cca. 2-3 minute. Pulverizarea poate fi 
oricând întreruptă. Pentru aceasta, urechea se deblochează cu o şurubelniţă sau o altă 
sculă. Camera se aeriseşte temeinic după cel puţin 3 ore.     
În  camerele de locuit  nu  se  face fumigaţie,  ci  se  stropesc strict  locurile  infestate  şi 
periclitate.  Urechea capului  pulverizator  blocabil  se scoate  şi  se montează capul  cu 
canulă pe bila supapei. 
Suprafeţele sensibile (porţelan, lac, plastic, mochete) nu se tratează sau se stropesc 
foarte fin. Se recomandă testarea suprafeţelor prin stropire de la minim 1 m. 

Controlul
Înainte de fiecare dezinsecţie,  se va evalua tipul şi  dimensiunea infestării  cu insecte 
dăunătoare. Se pot utiliza curse cu adeziv ca mijloace ajutătoare (de ex. Detektiv S.)

Gândacii de bucătărie
Gândacii de bucătărie preferă locurile întunecoase, ascunse, în apropierea surselor de 
apă şi hrană. Tehnica modernă de construire creează o multitudine de biotopi ideali, 
cum ar fi mobilierul montat, plăcile termoizolante, materialele izolatoare, tavanele false, 
placările,  căminele  de  instalaţii  etc.  Căldura  necesară  insectelor  este  asigurată  de 
încălzirile centrale, de băi, maşini de spălat, uscătoare, cuptoare, boilere etc. 
Tratamentul  se  repetă  la  3  săptămâni  în  cazul  gândacilor  germani,  iar  la  gândacii  
orientali şi la cei de dimensiuni mari, după 10 până la 12 săptămâni.

Puricii 
Înainte de utilizare, se aspiră pardoselile, covoarele, mobilierul tapiţat. Se vor avea în 
vedere mai ales colţurile şi marginile. Sacii aspiratorului se vor inchide ermetic în saci de 
plastic şi se vor arunca cât mai repede.
Se va acorda o mare atenţie locurilor preferate de purici,  ca de exemplu locurile de 
dormit ale animalelor de casă.
Tratamentul  se  va  repeta  după  2-4  săptămâni.  Animalele  afectate  vor  fi  tratate  de 
medicul veterinar.

Măsuri de prevedere
Inflamabil.  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. 
În caz de contact cu ochii, se spală imediat cu apă şi se consultă medicul. Pe timpul  
lucrului, se vor purta mănuşi şi îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie/protecţie 
pentru  faţă.  În  caz  de  ventilaţie  insuficientă,  se  utilizează  echipament  de  protecţie 
corespunzător pentru asigurarea respiraţiei, de exemplu mască cu filtru A1-P3 (40 Ast). 
A nu se inspira aerosolii.  A se utiliza numai conform instrucţiunilor.  A se evita orice 
contact  inutil  cu  substanţa.  Utilizarea  greşită  poate  provoca  efecte  grave  asupra 
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sănătăţii. În caz de înghiţire, a nu se provoca voma. Se consultă imediat medicul şi i se  
arată  ambalajul  sau  eticheta.  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.  Înainte  de  utilizarea 
substanţei,  se vor  îndepărta orice alimente neambalate corespunzător,  animalele  de 
casă şi de povară, jucăriile, vesela expusă şi alte obiecte de consum. Acvariile şi terariile 
se vor acoperi corespunzător.  
Maşinile de gătit, mesele, blaturile de lucru, îmbrăcămintea, mobilierul de şezut şi alte  
suprafeţe cu care pileea are adeseori contact, se vor acoperi pentru a fi protejate faţă de  
insecticid sau, înainte de a fi  reutilizate, se vor spăla/curăţa cu o soluţie alcalină de 
curăţat şi cu multă apă.
A se evita contactul cu suprafeţele umede, proaspăt stropite. A se ţine departe de copii  
şi animale. 
A nu se pulveriza pe aparate/întrerupătoare electrice neprotejate. 
Încăperile tratate se vor aerisi foarte bine înainte de reutilizare. 
Recipient sub presiune. A se proteja de radiaţiile solare şi de temperaturi peste 50 0C. A 
nu se distruge şi a nu se arunca în foc ambalajul după folosire. 
A nu se pulveriza pe flacără sau pe obiecte inflamabile. 
Conţine 23% componete inflamabile. 

A nu lăsa substanţa şi resturile acesteia să ajungă în mediul acvatic. 

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

Prezentare
Cutie de carton cu 12 doze a 150 ml.
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