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Наименование: Шейла РБ 1 

 

Област на приложение: готов за употреба инсектицид, предназначен да унищожава 

домашните мухи в животновъдни ферми, обори, ветеринарни обекти. Продуктът съдържа 

освен азаметифос (като активно вещество), захар и полов феромон на домашната муха (цис-

9-зет трикозен). Продуктът така е по-привлекателен за мухите. 

 

Производител и лице, което пуска на пазара препарата: Belgagri SA, Rue des Tuiliers 1, 

4480 Engis, Belgium, Phone: (+32) 85 519 514 

 

Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ ООД, офис 4, ул. “Бесарабия“” № 52, 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 №: 1794-1/24.06.2015 г. 

 

Активно вещество: азаметифос – 10.5 г/кг (CAS №: 35575-96-3; EINECS №: 252-626-0) 

 

     
      Внимание! 

 

Предупреждения за опасност: 

H317 Може да причини алергична кожна реакция. 

H400 Силно токсичен за водните организми. 

 

Препоръки за безопасност: 

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. 

P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

P103 Преди употреба прочетете етикета. 

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 

P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P280G Използвайте предпазни ръкавици. 

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 

P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински 

съвет/помощ. 

P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. 

P391 Съберете разлятото. 

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

 

Съдържа: азаметифос. 
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Група 3 Контрол на вредители.  

Подгрупа 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи. 

 

Категория на потребителите: професионална.  

 

Вид на биоцидния препарат: гранули. 

 

Начин на употреба: прилага се на местата, където мухите се срещат най-често. Възможно 

най-близо до животните, но на недостъпни за тях места. Гранулите се насипват в специални 

апликатори за примамки за мухи. Ако такива не са налични, посипват се на тънки линии 

върху хоризонтални повърхности (например върху ниски стени, по первази на прозорци и 

др.) или в подходящи съдчета (например чашки, чинийки и др.), на места, където няма риск 

от разпиляването им. Или върху картонени подложки, като след това леко се намокрят, за да 

залепнат гранулите. Изчаква се подложките да изсъхнат за няколко минути и се окачват 

навсякъде в сградата, където не е възможно биоцидът да се приложи по друг начин. Ако 

примамката е замърсена или покрита с мъртви мухи, трябва да се замени. Не е ефективна 

срещу конски мухи. Разходна норма: 200 г/ 100 м², приложени на няколко различни места.  

 

Mерки за оказване на първа помощ и антидот: Вдишване: Осигурете дишане на чист 

въздух. Контакт с кожата: Да се свали замърсеното облекло и експонираната кожа да се 

измие със сапун и вода като след това се изплакне с топла вода. Контакт с очите: При контакт 

на гранули/прах с очите, незабавно изплакнете с много вода. Поглъщане: Никога не давайте 

нещо през устата на лице в безсъзнателно състояние. При поглъщане, изплакнете устата с 

вода (само ако пострадалият 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: Да се измият ръцете и другите 

експонирани области с мек сапун и вода преди хранене, пиене или пушене, както и при 

приключване на работа. Да се съхранява само в оригиналната опаковка,  на хладно и 

проветриво място, далече от напитки и храни за хора и животни. 

 

Интервали от време, които трябва да се спазват: При необходимост, обработката може да 

се повтори след 12 седмици. 

 

Опаковки и остатъци от продукта: Опаковките да се унищожат и обезвредят в 

съответствие с нормативната уредба. В никакъв случай да не се използват повторно за други 

цели. Да не се допуска продуктът или празните опаковки да попадат в езера, повърхности 

води и канали. За да се ограничи доколкото е възможно наличието на остатъци от продукта, 

внимателно изчислете необходимото количество продукт в зависимост от големината на 

площта, която трябва да се третира. 

 
Ние не носим никаква отговорност за щети или други негативни ефекти, директни или 
индиректни, които могат да са резултат от транспортирането, складирането, използването 
или начина на употреба на нашите продукти. 

 

Съдържание: 2 кг 

 

Партида №: 

Дата на производство:  
Дата на която изтича срокът на годност: 2 години от датата на производство. 

 


