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Ecorex Gel One 

 

Главна група 3 Контрол на вредители. 

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

 

Област на приложение: Биоцид за контрол на хлебарки (вкл. Blatta orientalis и Periplaneta 

Americana) за приложение на открито и на закрито в бита (жилищни сгради и помещения), 

обекти с обществено предназначение (обществени сгради, офис сгради, училища, кина, 

театри, хотели), индустриални сгради и складове, здравни и лечебни заведения, обекти за 

производство и търговия с храни, транспортни средства (кораби, самолети, влакове) и др. 

Предназначена за локализирано приложение. Идеална е за „чувствителни“ зони.  

 

Разрешение на МЗ за пускане на пазара №: 2663-2/23.03.2020 г. 

 

Активни вещества: Циперметрин cis/trans +/- 40/60 (CAS № 52315-07-8) – 0.6 г/100 г. 

 

Вид на биоцидния препарат: Примамка под формата на гел. Съдържа Bitrex за 

предотвратяване поглъщането от деца. 

 

Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба (инсектицидна хранителна примамка под 

формата на гел). Продуктът може да се прилага на открито и на закрито под форма на капки, 

линии или заредени с примамка станции, по местата където се откриват насекоми 

(пукнатини и цепнатини, топли и влажни помещения, под и зад мебели и оборудване, около 

канализационни тръби). При приложение в канализацията нанесете продукта като кръгла 

ограждаща линия с 4 мм ширина. Когато се прилага под формата на линия, ширината на 

линията трябва да бъде около 3-5 мм.  

Доза на приложение: 0.18 г/м².  

- приложение като капки – определя се необходимия брой капки. Една капка има тегло около 

0.04 г.  

- приложение чрез станции за примамка – необходимия брой станции се определя в 

зависимост от размера на станцията за примамка.  

- приложение като линия - 10-15 г/линеен метър.  

Продуктът остава стабилен и ефективен до 6 месеца след приложение.  

ВНИМАНИЕ: Гелът се поставя на места недостъпни за деца и домашни животни.  

 

Интервал между обработките: В случай на повторно нападение, ако приложената 

примамка е изцяло изконсумирана, продуктът може бъде приложен повторно.  
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      Внимание 

 

Предупреждения за опасност: 

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  

EUH208 Съдържа 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Може 

да предизвика алергична реакция.  

 

Препоръки за безопасност: 

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.  

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.  

P391 Съберете разлятото.  

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

 

Категория на потребителите: професионална и масова.  

 

Мерки за първа помощ: Извадете експонираното лице от замърсена зона. В случай на риск 

от безсъзнание, транспортирайте в стабилно странично положение. Изведете лицето на 

открито. Контролирайте дишането, ако е необходимо чрез изкуствено дишане. Отстранете 

незабавно замърсените дрехи. Измийте кожата с много вода и сапун, без да търкате. 

Промийте очите с много вода поне за 15 минути. Не забравяйте да свалите контактните 

лещи. В случай на поглъщане, не предизвиквайте повръщане. Заведете пострадалия в 

болница и покажете етикета или опаковката, ако е възможно. Никога не оставяйте лицата без 

надзор. Препоръки за лекаря: Като общо правило, симптоматично лечение за 

компенсиране на наблюдаваните ефекти.  

 

Съхранение: Съхранявайте в добре затворените, оригинални опаковки, при температури от 

5ºC до 45ºC, на хладно и добре проветрено място.  

 

Указания за безопасно обезвреждане: Използвайте цялото съдържание и не употребявайте 

повторно празната опаковка. Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества 

и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се 

съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда 

на чл. 67 от ЗУО. Не изхвърляйте опаковките на местата за битови отпадъци. 

 

Лице, което произвежда и пуска на пазара: MYLVA S.A., Via Augusta 48, 08006 Barcelona, 

Spain, tel: 0034 934 153226 

 

Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ ООД, ул. Бесарабия 52, офис 4, 1517 София, 

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

 

Съдържание: 350 г e 

 

Партида №: виж маркировката. 

Дата на производство: виж маркировката. 

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

 


