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Наименование: Димилин 2 ТБ. 

 

Лице, което пуска на пазара: Ариста ЛайфСайънс България ЕООД, 1303 София, ул. 

Чипровци № 12, ет. 3, тел.: 02/9434761 

 

Производител: Arysta LifeScience Great Britain Ltd., 3-5 Melville Street, Edinburgh EH3 7PE, 

United Kingdom. 

 

Дистрибутор: Пест Контрол Продукти EООД, ул. Бесарабия № 52, офис 4, 1517 София, тел.: 

02/9451495, www.pcp-bg.com, е-мейл: office@pcp-bg.com 

 

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 0574-6/24.02.2020 г. 

 

Активно вещество: дифлубензурон - 2 г/ 100 г. 

 

 
  

Внимание! 

 

Предупреждения за опасност: 

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Препоръки за безопасност:  

P264 Да се измие кожата старателно след употреба. 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P280 Използвайте предпазни очила/ предпазна маска за лице. 

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение 

на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. 

Продължавайте да промивате. 

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ. 

P391 Съберете разлятото. 

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба. 

 

Съдържа: дифлубензурон, лимонена киселина, сорбитолова киселина. 

 

Главна група 3: Биоциди за контрол на вредители. 

Продуктов тип 18: Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи. 

 

Област на приложение на продукта: инсектицид със забавено и мощно убиващо действие 

за контрол на  лаври на комари в застояли води и затворени водни системи (канализационни 

шахти, помийни ями, прокопани канали) в предградия, градски и селски райони, 

декоративни езера и водоеми. 
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Категория на потребителите: професионална. 

 

Вид на биоцидния препарат: таблетки с тегло 2 г, диаметър 2 см и дебелина 0.5 см всяка. 

 

Начин на употреба: препаратът представлява готови за употреба таблетки, разтворими във 

вода. Една таблетка се разтваря за 10-30 минути. Разходна норма:  

- води със силно органично замърсяване (заблатени, обрасли с растителност водоеми) - 

1 таблетка/40 л вода (1 мг а.в./ л); 

- замърсени води (води с растителност) - 1 таблетка/ 4 m3 вода (10 мг а.в./ m3); 

- чисти води (води без растителност) - 1 таблетка/ 8 m3 вода (5 мг а.в./ m3). 

Време на въздействие: 24-48 часа. 

 

Интервали между обработките: препаратът е с остатъчно действие и третирането може да 

се повтори след 2-4 месеца за Aedes и след 11-27 дни за Culex и Anopheles.  

 

Мерки за оказване на първа помощ: При контакт с кожата: Замърсеното облекло 

незабавно да се свали и да се изпере преди нова употреба. Замърсените кожни участъци да се 

измият обилно с вода и сапун. При персистиране на оплакванията, да се потърси 

специализирана медицинска помощ. 

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

клепачи в продължение поне на 15-20 минути. Да се потърси  незабавно специализирана 

медицинска помощ. 

При вдишване: Малко вероятна опасност при спазване на изискванията за употреба. Да се 

изнесе пострадалият на чист въздух. Веднага да се потърси медицинска помощ. 

При поглъщане: ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ! Ако пострадалият е в съзнание, 

му се дава малко вода на глътки. Незабавно да се потърси медицинска помощ. При 

възможност да се покаже етикета или опаковката. 

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично. 

 

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение: 

При употреба: Да не се прилага във води от повърхностни водоизточници, използвани за 

питейно-битови цели, води и места за къпане. Да се прочете етикета преди употреба. Да не се 

пие, яде и пуши по време на работа. Измиване на ръцете със сапун и вода преди почивка и в 

края на работния ден.  

Транспорт: Да се транспортира в закрити траспортни средства, отделно от храни, напитки и 

фуражи.  

Съхранение: Под ключ, в добре затворените, оригинални опаковки, при стайна температура, 

в сухи и добре вентилирани помещения, извън достъпа на деца, далече от храни, напитки и 

фуражи. Съхранявайте далече от силни киселини, основи  и окислители. 

Лични предпазни средства: Съществува възможност за образуване на прах. Да се носи 

работно облекло, препоръчва се с дълги ръкави, за де избегне контакта с кожата. Да се носят 

подходящи химически защитни ръкавици. За очите да се осигурят защитни очила или лицев 

шлем. Дихателна маска за дихателните пътища се препоръчва. Замърсеното работно облекло 

да се смени незабавно и да се изпере преди следващата употреба.  

Противопожарни мерки: Като гасителни средства да се ползват СО2, сух прах, халон, 

алкохолна пяна, водна мъгла. 

Да не се допуска изхвърляне в канализацията на биоцидния препарат и промивните води, 

получени при употребата му. Излишъкът от препарата да не се изпуска в канализацията, а да 

се използва само по предназначение.  

В случай на инцидент и/или разсипване на препарата, да се вземат мерки за неговото 

локализиране и ограничаване. Събраното количество от препарата да бъде временно 

съхранявано в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и предавано на лица, 
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притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Да 

не се допуска замърсяване на повърхностни, подземни води, почви и изпускане в 

канализацията. В случай на замърсяване, да се информира съответната Регионална 

инспекция по околна среда и води (РИОСВ). 

 

Съдържание: 1 кг 

 

Партида №: виж маркировката.  

Дата на производство: виж маркировката.  

Дата на която изтича срокът на годност: 4 години от датата на производство. 

 


