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Наименование: Туенти 1 ВП 

 

Производител и лице, което пуска на пазара препарата: Belgagri SA, Zone Industrielle de 

Noville-les-Bois, 14 Rue du Grand Champ, 5380 Fernelmont, Belgium, Phone: (+32) 81 830483 

 

Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ ООД, магазин 1, ул. “Проф. Беньо Цонев” № 2, кв. 

Левски, 1517 София, телефон: (02) 945 14 95, е-мейл: office@pcp-bg.com, сайт: pcp-bg.com 

 

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 0917-1/29.03.2010 г. 

 

Активно вещество: азаметифос - 100 г/кг (CAS №: 35575-96-3; EINECS №: 252-626-0) 

 

S-фрази  

S23 Да не се вдишва аерозолът. 

S25 Да се избягва контакт с очите. 

S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. 

S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и 

когато е възможно да се покаже етикетът. 

S60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък. 

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ 

информационния лист за безопасност. 

 

Група 3 “Биоциди за борба с вредителите“.  

Подгрупа 18 “Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги”. 

 

Област на приложение: За борба с мухи (домашна Musca domestica, малка стайна муха 

Fania cannicularis) в краварници, яхъри, кочини, птичарници, обори. 

 

Категория на потребителите: професионална.  

Вид на биоцидния препарат: водноомокрящ се прах (ВП). Съдържа и атрактанти, които 

привличат мухите към третираните участъци. Има моментален убиващ ефект и дълго 

остатъчно действие. 

 

Начин на употреба: Прилага се върху повърхности, недостъпни за животни, където се 

събират мухи (стени и колони над нивото на животните, тавани, заграждения, осветителни 

тела). Използва се по два начина: 

1. Чрез намазване с четка: Смесват се 500 г от продукта с 500 мл хладка вода и се 

разбърква до получаване на гъста, хомогенна смес. През разстояние от 20 см се правят около 

30 точкови намазвания. С това количество ефективно се обработват 5-10 м
2 

площ, което се 

равнява на около 160 м
2
 подова площ. Когато не искате или нямате възможност да нанасяте 

препарата върху стените, намажете парчета картон или дъска и ги окачете на тавана. 

2. Опръскване: Смесват се 125 г от продукта в 5 л хладка вода за 100 м
2
 обработена площ, 

което се равнява на 40 м
2
 подова площ. Прилага се с помощта на ръчна професионална 

пръскачка, която трябва да се измива обилно между обработките. 
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Mерки за оказване на първа помощ и антидот: При вдишване: Изведете пострадалия на 

чист въздух. При неразположение или съмнение за отравяне незабавно да се потърси 

медицинска помощ. При контакт с кожата: Свалете замърсеното облекло и измийте всички 

изложени кожни участъци с мек сапун и вода, след което изплакнете с топла вода. При 

контакт с очите: Да се изплакнат незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в 

продължение поне на 10 минути. Да се потърси незабавно специализирана медицинска 

помощ. Поглъщане: Изплакнете устата с вода без да се поглъща (само ако лицето е в 

съзнание). Не предизвиквайте повръщане. Незабавно да се потърси медицинска помощ. При 

възможност да се покаже етикета или опаковката. Антидот: атропин под медицинско 

наблюдение. 

 

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение: Носете подходящо предпазно 

облекло и подходящи ръкавици. Избягвайте прекаленото замърсяване на работното облекло 

и изпирайте редовно. Не вдишвайте праха или мъглата от спрея. В противен случай носете 

защитно дихателно оборудване и защита на очите. Измивайте ръцете и откритите участъци 

от кожата преди хранене и след употреба. По време на употреба не се хранете, не пийте и не 

пушете. Където е разумно и възможно, освен личното защитно оборудване, трябва да се 

използва технически контрол на експозицията на операторите. Да не се прилага директно 

върху животни и птици. Преди третиране съберете яйцата и отстранете фуража, водата и 

млякото. Да се покрият всички водни резервоари. Да не се замърсяват хранителни продукти, 

прибори за хранене и повърхности, влизащи в контакт с храни. Да се защитят 

млекопреработвателните машини и млечните контейнери от замърсяване. 

 

Специфични изисквания и опасности: Биоцидния препарат съдържа органофосфорно 

съединение с антихолинестеразна активност. Да не се използва от лица, които имат 

медицинска препоръка да не работят с такива съединения. Третирането да се извършва в 

отсъствието на животни в помещенията. Всички прилепи са защитени видове – да се 

предпазят, ако третирате конструкция, използвана от прилепи. 

 

Интервали от време, които трябва да се спазват: Интервал от време между отделните 

приложения: 6-8 седмици. Интервал от време между употребата на биоцидния препарат и 

достъпа на хора или животни до третираните зони: след добро проветряване в продължение 

на 1-2 часа. 

 

Указания за безопасно обезвреждане: Използвайте цялото съдържание и не употребявайте 

повторно празната опаковка. Отпадъците от биоцидния препарат и опаковката да се събират 

в специални, плътно затварящи се съдове, да се съхраняват временно, след което да се 

предадат на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте 

опаковките на местата за битови отпадъци. 

 

Условия за съхранение: При стайна температура, под ключ, в сухо и проветриво 

помещение, в добре затворените оригинални опаковки, далече от храни, напитки и фуражи. 

 

Съдържание: 500 г 

 

Партида №: 

Дата на производство:  

Дата на която изтича срокът на годност:  

 


