
INSECTICID PENTRU TRATAMENTUL REZIDUAL AL SUPRAFETELOR

DELTASECT

Contine: 
500

mililitriImportator/Distribuitor: 

Lot nr:
Data fabricatiei: 

Avizat in Romania cu Aviz Nr. 2671BIO/18/05.14

Termen de valabilitate: 4 ani de la data fabricatiei, 
atunci cand produsul este pastrat sigilat in ambalaje 

originale si in incaperi racoroase

Producator: 
Sharda Cropchem. Ltd,  Domnic Holm, 29th Road, 

Bandra (west), Mumbai, India. Tel : 0091 22 66782800. 
Fax:009122 66782828/66782808 

Continut in substanta activa: 25 g/l Deltametrin 

BIOCIDES
SHARDAEUROPE

PENTRU UTILIZATORI PROFESIONALI SI POPULATIE



INSECTICID PENTRU TRATAMENTUL REZIDUAL AL SUPRAFETELOR

Proprietati �zico-chimice
DELTASECT este un insecticid lichid formulat ca 
suspensie concentrata (SC), de culoare alba, 
miscibil cu apa, cu miros slab caracteristic.
Nu corodeaza si este stabil la radiatia luminoasa si 
temperatura.
DELTASECT este un produs de contact si ingestie, 
cu actiune rapida de soc in combaterea insectelor 
zburatoare si târâtoare. Penetreaza relativ usor 
stratul de chitina al insectelor. Are caracter 
remanent.
Locurile de utilizare
DELTASECT se recomanda a � utilizat in spatii 
interioare, locuinte, cladiri industriale, spatii 
comerciale, institutii publice, depozite, ferme, etc.
Instructiuni de utilizare
DELTASECT se aplica prin pulverizare pe suprafete 
astfel:

Distributia solutiei se va face dupa caz, pe intreaga 
suprafata sau de-a lungul perimetrelor camerelor, 
in colturi unde de obicei se refugiaza insectele, in 
cuiburi, etc.
Solutia de lucru se prepara doar in cantitatea 
necesara pentru aplicarea imediata si se 
pulverizeaza cu echipament adecvat.
Masuri de precautie si avertizare
Citiți intotdeauna şi respectați intocmai 
informațiile din �şa cu date de securitate a 
produsului inainte de manipulare şi utilizare.
Manipularea produsului se va face de catre 
persoane echipate adecvat: masca de protectie a 
fetei, manusi de cauciuc si` salopeta.
Dupa incetarea lucrului sau inainte de a manca, a 
bea sau a fuma se spala mâinile. 
Masuri de prim-ajutor
Contactul cu pielea: inlaturati imbracamintea si 
incaltamintea contaminata. Spălati imediat cu 
multă apă si săpun.Apelati la asistentă medicală, 
daca apar afectiuni pe piele.
Contactul cu ochii: clătiti imediat cu multă apă pe 
sub pleoape, tinând ochii deschisi, cel putin 15 
minute. Solicitati asistentă medicală, dacă iritatia 
se ampli�că si persistă.
In caz de ingestie: clătiti gura si beti apă cu 
înghitituri mici. Nu induceti voma. Nu consumati 
nici un fel de aliment sau bautura. Solicitati 
imediat asistenă medicală si arătati medicului 
eticheta sau containerul produsului. 
In caz de inhalare: scoateti persoana la aer curat. 
Mentineti calmul pacientului si temperatura 
corpului.Dacă simptomele persistă, solicitati 
asistentă medicală.
Antidot: Nu exista antidot, se recomanda 
tratament simptomatic.

Masuri de protectie a mediului inconjurator 
Periculos pentru fauna acvatica; nu contaminati 
helesteele, cursurile de apa sau canalele de scurgere 
cu insecticidul sau recipientul utilizat.
Nu pulverizati in prezenta curentilor puternici de aer.
Recomandari privind reziduurile
Este indicat a se depozita deseul de produs în 
locuri special amenajate sau distrus în instalatii de 
incinerare.
Containerele care contin urme de produs trebuie 
eliminate ca deseuri periculoase. Clătiti 
containerele de trei ori. Nu reutilizati containerele 
golite. Trebuie aplicate reglementarile nationale 
privind reciclarea sau eliminarea ambalajelor.
Conditii de depozitare
Produsul trebuie depozitat în ambalaje originale, 
inchise etans, într-un loc rece, uscat, bine aerisit. A 
se evita temperaturile ridicate si actiunea directa a 
soarelui. A se feri de umezeală si inghet. 
Containerele trebuie să �e amplasate în așa fel 
încât să permită circulația liberă a aerului. A nu se 
păstra cu oxidanți, solutii alcaline caustice, sau 
acizi. Se ține la distanță de alimente, băuturi și 
furaje. Veri�cati in mod regulat  starea tehnica de 
siguranta a stocurilor.
Fraze de risc si de siguranta:
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, 

poate provoca efecte adverse 
pe termen lung asupra 
mediului acvatic 
S2: A nu se lasa la indemana 
copiilor  
S13:  A se păstra departe de 
alimente, băuturi și hrană 
pentru animale  
S23: Nu inspiraţi vapori/aeroso-
lii

S24/25: A s evita contactul cu pielea si ochii
S37: A se purta mănuşi de protectie corespunza-
toare 
S45: În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se 
consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se 
arată eticheta) 
S60: A se elimina produsul și ambalajul 
(recipientul) ca deșeu periculos 
S61: A se evita dispersarea în mediu. A se consulta 
instrucțiunile speciale/�șa tehnică de securitate.
Telefon de urgenta: 
021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 
(Luni-Vineri, 8:00-15:00);
Institutul  National de Sanatate Publica; Strada Dr. 
Leonte Anastasievici nr.1-3; 050463 Bucuresti 

NOTA
Recomandările și informațiile pe care le furnizm sunt rezultatul 
unor studii și cercetari riguroase si comprehensive. Cu toate 
acestea, în timpul utilizării pot apărea mulți factori dincolo de 
controlul nostru (mod de aplicare, condiții meteorologice, etc). 
Compania garantează compoziția, formularea și conținutul. 
Utilizatorul este responsabil pentru daunele provocate (lipsa 
de e�cacitate, reziduuri, etc), din cauza nerespectarii totale sau 
parțiale a instrucțiunilor de pe etichetă.

DELTASECT

Periculos pentru 
mediu

Insecte tinta Concentra-
tia solutiei

Norma de  
solutie

Muste, Tantari, 
Gandaci de bu-
catarie, Furnici

1% 5 L/100 m2


