
ФЛАЙТРИН / FLAYTRIN 
Инсектицид за летящи и пълзящи насекоми  
Категория на потребители: професионална 

 
   

Наименование на активното вещество:  
Перметрин – 6.0  g /100 g. 
Група  3 “ Биоциди за борба с вредителите “ 
Подгрупа  18 “Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други 
членестоноги”. 
Вид на биоцидния препарат: течност. 
Област на приложение: инсектицид с остатъчно действие  за борба с 
летящи   и пълзящи насекоми: мухи, комари, хлебарки, бръмбари в 
обекти с обществено предназначение, битови сгради, складови бази, 
обществен транспорт 
Рискови фрази (R-фрази):  
R41 Риск от тежко увреждане на очите. 
R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. 
R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при 
поглъщане. 
R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или 
напукване на кожата. 
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. 
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини 
дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. 
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Съвети за безопасност (S-фрази): 
S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. 
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. 
S23 Да не се вдишват парите/аерозола. 
S24 Да се избягва контакт с кожата. 
S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да 
се потърси медицинска помощ. 
S29 Да не се изпуска в канализацията. 
S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и 
предпазни средства за очите/лицето. 
S60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен 
отпадък. 
S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните 
инструкции/ информационния лист за безопасност. 
S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се 
потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът. 

 
 

 
 

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 1170-1/14.10.2011г.  
Лице, което произвежда и пуска на пазара : 
COLKIM S.r.l. – Via Piemonte 50, Ozzano Emilia (BO) Italy 
Tel.: (051) 798.006 RA 
Fax ( 051) 797.555 
e-mail: colkim@colkim.it 

Дистрибутор:  
„Инсекта Благоевград” ООД 
Тел.: +359 893694200 
e-mail: office@otrovite.com 
web: www.otrovite.com 

 
Опаковка: 1 л или 5 л 
Срок на годност: 2 години 

Номер на партида: ............................................ 
Дата на производство: ..................................... 

 
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОПАКОВКАТА ПОВТОРНО 
Прочети внимателно листовката преди употреба ! 

 
Мерки за първа помощ: Лечението е симптоматично.  
При вдишване: Изнесете пострадалият на чист въздух и го оставете да почива.  Потърсете медицинска помощ при наличие на дискомфорт. 
Да не се забравя, че при повръщане съществува риск от аспириране чрез дихателната система, което може да провокира дихателни 
проблеми. 
При контакт с кожата: Замърсеното облекло да се свали незабавно. Измиите незабавно  замърсения участък с неутрален сапун и вода. Ако 
дразненето продължава да се потърси медицинска помощ.  
При контакт с очите: Изплакнете очите незабавно обилно с вода в продължение на 15 минути. Да се потърси  незабавно медицинска 
помощ. 
При поглъщане: Изплакнете устата с вода. Потърсете незабавно медицинска помощ. 
Да не се предизвиква повръщане тъй като съществува риск от аспириране през дихателната система. Ако пострадалият не е в съзнание, да 
не му се дават течности през устата.  
При употреба: Да не се пие, яде и пуши по време на работа. След приключване на работа,  ръцете да се измият основно със сапун и вода. 
Да се носи защитно облекло. Да се използва в проветриво помещение. Да се избягва контакта с кожата и очите.  
Транспорт: Транспортът да се реализира при спазване на изискванията за пренос на товари  за различните видове транспорт.  
Съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре вентилирано помещение, при температури 5-30оС,  далече от 
храни, напитки, фуражи, домашни любимци и деца.   
Противопожарни средства: сухи химикали, пяна.  
Обезвреждане: Използвайте цялото съдържание на опаковката.Не я изхвърляйте на местата за битови отпадъци.  
Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки да се събират временно в специални плътно затварящи се и 
обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците 
(ДВ, бр. 86/2003 г).  
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Начин на употреба: Препаратът се прилага под формата на водни разтвори в концентрации 1-4 % (100-400 мл/10 л вода) в зависимост от 
степента на заселеност и вида на инсектите. Обработката се извършва чрез пръскане. Използват се гръбна или ръчна пръскачка.. Прилага се 
за обработка на закрито и открито.  
Приготвяне на работния разтвор: При приготвяне на работния разтвор първо се налива необходимото количество вода, добавя се 
препарата, затваря се пръскачката/съдът (в който се приготвя) и се разтърсва енергично. Разклати отново пръскачката преди всяко 
следващо пръскане. Пръскайте със силна, с малка продължителност и ниско налягане  струя повърхностите, цепнатините и пукнатините, 
където живеят или се крият насекомите. С по-силна струя третирайте  абсорбиращите повърхности. 
А/ 1-2 % ВОДНИ РАЗТВОРИ (100-200 мл/10 л) 
ХЛЕБАРКИ: Пръскайте местата, където се крият, преминават хлебарките и  местата, където има отпадъци и боклуци. 
МУХИ, КОМАРИ: Пръска се като примамка по всички повърхности, където кацат или преминават мухи.  Пръска се директно върху 
възрастни  мухи и ларви. 
Б/  3-4 % ВОДНИ РАЗТВОРИ (300-400 мл /10 л) при третиране на бръмбари, при висока заселеност с инсекти и резистентни инсекти. 
БРЪМБАРИ: Пръскайте през м.септември-ноември и най-късно януари-февруари. Да се приложи висока скорост на пръскане върху 
песечливи почви или в зони с висока заселеност. 
Концентрация на активното вeщество в работните разтвори :  
1% воден разтвор: перметрин 0.06%; 
2% воден разтвор: перметрин 0.12%; 
3% воден разтвор: перметрин 0.18%; 
4% воден разтвор: перметрин 0.24%; 
Разходна норма: до омокряне на повърхностите. 
По време на обработка (за летящи и пълзящи насекоми) помещенията да се освободят от хора, животни, домашни любимци. Да се изнесат 
или покрият храни, напитки и съоръжения. Аквариумите и тетариумите да се покрият или изнесат. Да се затвори въздухният филтър. След 
обработка  помещенията да се затворят за 15-20 минути, след което се проветряват в продължение на 7-9  часа.  
При пръскане препаратът не прави петна върху боядисани повърхности/стени. Да се избягва контакта с бяло боядисани стени.  
Интервал между обработките: Третирането може да се повтори при необходимост. Зависи от заселеността с инсекти. 
Достъп на хора и животни до третираните зони: След вътрешна обработка с биоцида,  помещенията задължително се проветряват в 
продължение на 7-9  часа. 
Приготвеният разтвор трябва да се използва в рамките на деня. 
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