
 СОЛФАК ЕВ 50 / SOLFAC EW50 
 
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 0642-3/10.07.2015г. 
 
Лице, което пуска на пазара:              
“БАЙЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД                   
София 1510, ул. ”Резбарска” 5          
Тел.: 02/ 8140111                                     
 
Фирма-производител:  
BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 
16,  Rue Jean-Marie Leclair 
69009 Lyon 
France 
 
Наименование на активното вещество:  
Цифлутрин 5 g / 100 g. 
 
Област на приложение: за борба с пълзящи и летящи насекоми (хлебарки, мухи) в помещения (в 
жилищни сгради, здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, 
индустриални обекти, обекти за производство и търговия с храни и др.). 
 
Главна Група 3 - Контрол на вредители 
Продуктов тип 18 “Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи. 
 
Категория на потребителите: професионална. 
 

 

  
 

ВНИМАНИЕ 

 
Предупреждения за опасност: 
 

Н317 Може да причини алергична кожна реакция. 
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте  

инструкциите за употреба. 
 

Препоръки за безопасност: 
 

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 
маска за лице.  

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински 
съвет/помощ.  

P501 Съдържанието/ опаковките да се изхвърлят в съответствие с нормативната 
уредба. 
 

 
Съдържа цифлутрин. 
 
Вид на биоцида – течност (емулсия). 



 
Прочетете внимателно листовката преди употреба! 
 
 
Начин на употреба:  
Препаратът е концентрат, от който се приготвят водни работни разтвори. Прилага се чрез пръскане 
с  гръбна пръскачка. 
Третирайте  местата, където се крият инсектите (зад шкафове, хладилници, печки), от близко  
разстояние, до видимо омокряне на повърхността. Ако скривалищата на насекомите не могат да 
бъдат достигнати, то напръскайте около тях. Третираните повърхности не трябва да бъдат 
измивани. 
Третираните помещенията трябва да бъдат освободени от хора и животни. Предметите, чрез които 
хората и животните могат да бъдат изложени на действието на препарата (напр. храни, предмети и 
повърхности в контакт с храни, дрехи, козметика, предмети за лична хигиена и др.) се изнасят или 
покриват. 
Биоцидът да се прилага на места недостъпни за деца и домашни животни. 
 
Начин на разреждане и концентрация на работните разтвори: 
 За борба с пълзящи насекоми: разтворете 80 ml от препарата в 10 l вода. Концентрация на 

активното вещество в работния разтвор 0.04%. 
 За борба с летящи насекоми разтворете 40-60 ml от препарата в 10 l вода. Концентрация на 

активното вещество в работния разтвор 0.02-0.03%. 
 
Разходна норма:  50 ml работен разтвор / 1 m2. 

 
Интервал между обработките:  8 седмици. 
 
Време на въздействие, през което помещението остава затворено – 30 минути. 
Достъп на хора и животни до третираните помещения – след проветряване в продължение на 6-7 
часа. 
Не се препоръчва на лица с алергични заболявания да ползват биоцида и да пребивават в 
помещенията, които се третират често с него. 
 
Мерки за първа помощ: 
Лечение – симптоматично. 
При контакт с кожата: незабавно да се свали замърсеното облекло. Замърсените кожни участъци 
да се измият обилно с вода и да се намажат с крем с Витамин Е или тоалетно мляко. При  наличие 
на оплаквания да се потърси медицинска помощ.  
При контакт с очите: Да се изплакнат  незабавно, обилно, с течаща  вода, при широко отворени 
клепачи, в продължение поне на 15-20  минути. Да се потърси  незабавно  специализирана 
медицинска помощ. 
При вдишване: Да се изнесе пострадалият на чист въздух. При неразположение или съмнение за 
отравяне незабавно да се потърси медицинска помощ.  
При поглъщане: Незабавно потърсете медицинска помощ. Да не се предизвиква повръщане! 
Телефон за спешни случаи: 02/ 9154 213, Национален токсикологичен информационен център, 
УМБАЛСМ „Пирогов“, София. 
 
 
При употреба: Да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препарата. Да се 
прочете етикета преди употреба. Препаратът да се съхранява под ключ, далече от достъпа на 
деца. Да не се пръска срещу хора, животни, растения, храни и напитки, нагрети повърхности, 
открит  пламък. Да се покрият или изнесат хранителни продукт други предмети, които могат да 
имат контакт с храни.  Аквариумите и клетките за животни да бъдат изнесени от помещението. Да 
се ползва защитно облекло, което да се съхранява отделно. Да се избягва вдишването, контакта с 
кожата и очите. Да не се яде, пие и пуши по време на пръскане.  Да се държи далече от храни, 
напитки и фуражи.  



Да се прилага в добре проветрявани помещения.    
След приключване на работа, преди почивка и в края на работния ден, ръцете да се измиват  
основно със сапун и вода.  
Лица, с повишена чувстителност  да ограничат експозицията  на синтетични пиреториди. 
Да се ползват работно облекло и лични предпазни среда с цел ограничаване на контакта с кожата. 
 
Съхранение: Да се пази от деца. Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре 
вентилирано помещение, далече от храни, напитки и фуражи. 
Опаковката е под налягане. Да се защити от директна слънчева светлина и да не се излага на 
температури над 50 оС. Да се съхранява така, че неоторизирани лица да нямат достъп.  
Транспорт: Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни, напитки и 
химикали. Да се спазват изискванията за  отделните видове превози. 
 
Лични предпазни средства: Да се полза дихателна маска  (филтър А); ръкавици, изработени от 
нитрил или PVC (с минимална дебелина 0.40 mm); предпазни очила и защитно работно облекло; 
PVC ботуши.    
 
Противопожарни мерки: Да не се  пръска срещу нагрети повърхности, открит пламък и в близост 
до отоплителни уреди.   
Противопожарни средства: пяна, СО2, сухи химикали, водна мъгла. Гасене на пожара от 
максимално разстояние. Пожарникарите да носат дихателни апарати и защитни облекла.  

 
Обезвреждане: Излишъкът от биоцидния препарат да не се изхвърля в канализацията, а да се 
използва само по предназначение. Отпадъците от биоцидния препарат, като остатъчни количества 
и опаковки, да се съхраняват временно в специални, плътнозатварящи се и обозначени съдове, 
след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за 
управление на отпадъците. Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на 
повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията. 

 
Номер на партида: вж опаковката. 
 
Дата на производство: вж опаковката. 
 
Срок на годност: 3 години от датата на производство. 
 
Обем на опаковката: 1L. 
 
 

 
        

 

                  
 

          
 


