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Наименование: Шейла РБ 1 (Капан за контрол на мухи). 

 

Област на приложение: Капан с инсектицидна примамка, предназначен да унищожава 

домашните мухи в животновъдни ферми, обори, ветеринарни обекти и други места, където 

мухите създават здравен проблем или безспокоят хора и животни с присъствието си. За 

употреба на открито и закрито.  

 

Вид на биоцидния препарат: Пластмасова конструкция, в която се поставя инсектицидната 

примамка. Инсектицидът е под формата на гранули и съдържа азаметифос (като активно 

вещество), захар и сексуален феромон. Така е по-привлекателен за мухите. 

 

Начин на употреба: Сглобете капана по указания начин. Разкъсайте пликчето с примамката 

и го изсипете в капана. Напръскайте леко с вода примамката. Закача се да виси или се 

поставя на первази в зоните нападнати от мухи, но на недостъпни за деца и животни места. 

Когато се напълни, да се изхвърлят умрелите мухи и примамката да се напръска отново с 

вода. Периодично овлажнявайте примамката, за да е свежа. Привлича, убива и събира 

умрелите мухи. Покрива площ от 40 м² (на открито и закрито). Запазва действие до 3 месеца. 

 

Главна група 3: Контрол на вредители.  

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

 

Наименование на активното вещество: Азаметифос - 1.05 г/ 100 г. 

 

Разрешение на МЗ за пускане на пазара: 1794-1/24.06.2015г. 

 

Категория на потребителите: масова. 

 

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.  

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

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

 

Съдържа азаметифос. 

 

При употреба: Да се измият ръцете със сапун и вода преди хранене, пиене или пушене, както 

и при приключване на работа. 

 

Съхранение: Да се съхранява  само в оригиналната опаковка, на хладно и проветриво място, 

далече от напитки и храни за хора и животни. 

 

Мерки за първа помощ: 

Вдишване: Осигурете дишане на чист въздух. Контакт с кожата: Да се свали засегнатото 

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 безсъзнание. При 

поглъщане, изплакнете устата с вода (само ако пострадалият е в съзнание). Не 

предизвиквайте повръщане.  

 

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

съответствие с нормативната уредба. Да не се допуска продуктът или празните опаковки да 

попадат в езера, повърхности води и канали.  

 

Лице, което произвежда и пуска на пазара: Belgagri SA, Rue des Tuiliers, 1, 4480 Engis, 

Belgium, tel. : + 32 85 519 514 

 

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

02 9451495, www.bugaway.info 

 

Съдържание: 1 капан + 80 г примамка 

 

Партиден номер: виж маркировката. 

Дата на производство: виж маркировката. 

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


