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FISA TEHNICA SI DE PREZENTARE A PRODUSULUI 
 

SOLFAC® TRIO EC 200 
 

 
Conţinut in substanţe activă: 47.89 g/L (5% w/w) cypermethrin +23.69 g/L (2.5% w/w) tetramethin + 115.88 g/L 

(12,5% w/w) piperonil butoxid (PBO) 
 

Proprietati fizico-chimice: Solfac® Trio EC200 este un insecticid lichid concentrat, cu spectru larg de actiune destinat 

combaterii insectelor zburătoare si târâtoare in sectorul de igiena publica (dezinsectie). 
 

Forma de conditionare: EC (concentrat emulsionabil). 

Nu contine solventi petrolieri de tip NAFTA (hidrocarburi aromatice), substantele active fiind formulate intr-un amestec 

de derivati de polipropilen glicol (50%) si ulei de ricin (30%) pentru o aplicare mai usoara si cu un impact redus asupra 

mediului.  
 

Domeniul si aria de utilizare: Solfac® Trio EC200 se utilizeaza în zonele casnice, comerciale și industriale, in interior 

si in zonele urbane si periurbane, in exterior. Combate toate insectele dăunatoare şi generatoare de disconfort din igiena 

publică, dar se recomandă, in special, in tratamentele exterioare de combatere a insectelor zburătoare.. 

În interior: pentru tratamente insecticide de remanenta (mai multe saptamani) in case, blocuri, hoteluri, restaurante, 

spitale, fabrici alimentare, scoli si gradinite, ferme de animale, garaje, poduri și depozite,  

In exterior: in zone publice (parcuri, aliniamente stradale, zone verzi, direct pe vegetatie) si in exteriorul cladirilor. 

Solfac® Trio EC200 poate fi aplicat rezidual, prin pulverizare, cu pompa de spate, dupa diluare cu apa, sau cu 

echipamente mecanice de mare putere (atomizoare, foggere de ceata rece, thermofoggere sau generatoare de ceata fina 

LV/ULV), dupa dilutie cu apa sau un alt solvent organic, in functie de metoda de aplicare. 
 

Doze de aplicare recomandate: 

Pentru combaterea insectelor târâtoare (gandaci), infestări cronice (puternice) în interior - grad de dilutie: 1.5%-2% - 1L 

solutie de lucru la 15mp; 

Pentru combaterea insectelor zburatoare (tantari, inclusiv tantarul-tigru), infestări în exterior - grad de dilutie: 0.2%- 

0.4% - 150L solutie de lucru la 10.000 mp (1 ha) sau in functie de echipamentul folosit, cu respectarea expresa a gradului 

de dilutie (0.2-0.4%); 

In functie de tipul de echipamente si de recomandarile producatorilor acestora, se pot aplica 0.5 – 15 lt/ha, dar cu 

respectarea stricta a cantitatii minime de produs insecticid concetrat pe unitatea de suprafata (30 - 60ml/10L/ha).  

La aplicare prin ceata termica, dupa diluare, intr-un solvent organic: 

- 25ml produs+1L solvent, pentru o suprafata de 1000 metri cubi, pentru insectele in miscare 

- 50ml produs +1L solvent, pentru o suprafata de 1000 metri cubi, pentru insectele ascunse 

Remanența tratamentului va depinde foarte mult de locul unde este aplicat produsul (in interior sau in exterior, expuse la 

actiunea directa a soarelui sau nu) si de temperaturile mediului ambient (temperaturile inalte pot reduce durata 

tratamentului). Eficacitatea tratamentului in exterior depinde de conditiile atmosferice. La exterior, nu se efectueaza 

tratamentele pe vant puternic sau ploaie. Aplicarea se va face in conformitate cu standardele si dispozitiile legale in 

vigoare ale activitatii de dezinsectie. Aplicarea in exterior este recomandabil a fi facuta in perioadele cu trafic pietonal 

minim. 

 

Organisme tinta vizate: insecte târâtoare (gândaci de bucatarie – Blatella germanica, Blatta Orientalis), insecte 

zburătoare (muste – Musca Domestica, țânțari – Culex Pipiens, Aedes Albopictus). 

Eficacitate biocida si timp de actiune.  
Utilizandu-se urmatoarele dilutii si o doza de lucru de 1L solutie la 15mp, cu un timp de actiune de 30 minute, s-a 

obtinut, dupa 24 de ore, o mortalitate de 100% in toate cazurile: gândaci de bucatarie – Blatella germanica 
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(0.8%), gândaci de bucatarie – Blatta Orientalis (1%), muste – Musca Domestica (1.5%), țânțari – Culex Pipiens, Aedes 

Albopictus (0.3%). 

 

Categorii de utilizatori: Populatie, profesionali, industriali 

 
Contraindicatii si restrictii: Se impun restrictii la aplicarea in prezenta albinelor 

 

Instructiuni specifice de utilizare 
Pentru combaterea insectelor târâtoare în zonele fără curățare umedă: 

• Pulverizati prin aplicare punctuala pe crăpăturile și zonele greu accesibile unde se pot adăposti insectele. Acordați 

atenție specială ușilor, geamurilor, crăpăturilor și zonelor greu accesibile, precum și altor puncte de intrare utilizate, de 

obicei, de insecte, precum și zonelor din spatele sau de sub echipamentele tehnice, echipamentele de bucătărie sau țevi. 

• În caz de infestare, stropiți pe crăpăturile și zonele greu accesibile din suprafețele adiacente ale pereților și podelelor. 

Stropiți covoarele infestate și acordați atenție în special marginilor mochetelor. 

• Utilizați în zonele ocupate continuu numai ca tratament pentru crăpături și zone greu accesibile. 

Măsuri de reducere a riscurilor 

• Nu lăsați la îndemâna copiilor. 

• Produsul trebuie aplicat astfel încât animalele de companie, efectivele de animale, alimentele (produsele de origine 

animala) și furajele să nu vină în contact cu produsul. 

• Nu aplicați direct pe suprafețele pe care sunt depozitate, preparate sau consumate alimente sau furaje. 

• Protejați/indepartati produsele alimentare înainte de începerea tratamentului. Înainte de tratament, acoperiți rezervoarele 

de stocare a apei, suprafețe de preparare a alimentelor, echipamentele pentru prepararea alimentelor și tacâmurile cu folie 

de plastic impermeabilă. După tratament, eliminați folia și curățați suprafețele. 

• În conformitate cu cele mai bune practici pentru operatorii profesioniști de dezinsecție, este recomandat să purtați 

mănuși, masca de protectie a fetei și combinezon, atunci când preparati solutia de lucru și în timpul aplicării produsului. 

• Produs biodegradabil, necoroziv, cu impact neglijabil asupra mediului si populatiei, in conditiile respectarii normelor si 

instructiunilor de aplicare. 

Masuri de precautie si avertizare la aplicare si manipulare 

• Aplicare: cand se aplica produsul, se poarta echipament adecvat, masca de protectie a fetei, manusi corespunzatoare 

(cauciuc, PVA sau nitril) ochelari de protectie si salopeta. Eliminati echipamentele care sunt 

contaminate in interior, care sunt perforate sau pentru care contaminarea exterioara nu poate fi indepartata. 

Evitați contaminarea excesivă a combinezoanelor și spălați-le cu regularitate. Evitati contactul cu pielea si 

mucoasele. Niciodata nu se pastreaza insecticidul diluat. Se prepara o solutie proaspata de cate ori este necesar. 

Spălați mâinile și pielea expusă înainte de mese și după muncă. Spălați imediat orice contaminare din piele sau 

din ochi.  

Dupa aplicare in spatii interioare, nu se acceseaza spatiul tratat timp de 48-72 ore, interval necesar pentru generarea 

efectului biocid al produsului insecticid. Spatiul tratat trebuie aerisit, prin ventilare naturala 8-12 ore, dupa prima 

accesare. Daca este necesar, o eventuala reaplicare se poate face dupa 3-7 zile de la prima aplicare. 

Informatii privind protectia impotriva incendiului si exploziei: nu prezinta pericol de incendiu sau explozie. 
In caz de incendiu, se pot genera gaze toxice pentru sanatate umana. 

Masuri de prim-ajutor 

Contactul cu pielea: poate aparea o usoara senzatie de arsura sau intepatura. Inlaturati imbracamintea si incaltamintea, 

daca sunt contaminate. Spalati imediat pielea cu multa apa si sapun. Solicitati sfatul medicului, 

daca iritarea persista mai mult de 24-48 ore. Contactul cu ochii: clatiti imediat cu multa apa rece, pentru cel putin 

15 minute. Consultati medicul. In caz de ingestie: clatiti gura cu multa apa si nu induceti, sub nici o forma, voma. 

Nu se consuma nici un aliment sau bautura. Asigurati aerisirea si consultati medicul. 

Antidot: Nu exista antidot. Se recomanda tratament simptomatic. Administrarea de carbune medicinal, fara a fi o 

solutie specifica, a fost raportata a aduce rezultate pozitive si imbunatatirea starii generale. In cazul aparitiilor 

convulsiilor se vor administra, preferabil sub control medical, benzodiazepine (ex.: Diazepam) 
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În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se arată eticheta). 

Ingrijiri sub control medical (in caz de intoxicatie grava): consultati fisa de securitate a produsului pe 

http://www.bayercropscience.ro/produseBES.php 

 

Indicatii privind conditiile de pastrare, depozitare si de eliberare finala:  

Depozitati in locuri accesibile numai persoanelor autorizate.  

Pastrati departe de razele solare directe. Pastrati containerele etans, intr-un spatiu uscat, rece si bine ventilat. Depozitati 

departe de alimente, bauturi si hrana animalelor.  

Temperatura de depozitare a produsului trebuie sa fie intre 5° si 35°C.  

Acest recipient, dupa ce este golit si continutul sau este folosit, este un deseu toxic, motiv pentru care ambalajele nu se 

reutilizeaza, ele se distrug sau se recicleaza conform legii in vigoare (program SCAPA). 

Produs biodegradabil, necoroziv, poate avea efecte adverse asupra albinelor si alte artropode netinta. Nu 

contaminati apa potabila, canalele de irigatii sau alte suprafete de apa (rauri, lacuri, balti, etc.). A nu se deversa resturi de 

produs pe terenuri cultivate. 

In caz de ingestie accidentala, contactati Centrul de Urgenta Toxicologica al Institutului National de Sanatate Publica 

(telefon urgenta: 021.318 36 06; 021.318 36 20 – int. 235 – orele 800-1500) sau Biroul de Urgente Bayer Germania 

(+49.21.3351.4233 – limba engleza) 

Institutul de Sanatate Publica Bucuresti: strada Dr Leonte Anastasievici nr 1-3, 050463, Bucuresti 

 

In atentia utilizatorilor: acesta este un produs biocid, in Grupa Principala 3 (Pesticide Non-Agricole), Tip de 

Produs 18 (Insecticide, Acaricide si produse pentru combaterea altor artropode). A se utiliza numai in scopul 
pentru care a fost avizat, in conformitate cu instructiunile de pe eticheta.  

Pentru a se evita riscurile pentru om si mediul inconjurator, se vor respecta instructiunile de utilizare. Mentionate 
express pe eticheta produsului si in documentele de autorizare  

Producatorul isi declina orice responsabilitate fata de prejudiciile datorate depozitarii sau utilizarii neconforme. 

 GHS 09 - ATENTIE 

 
 


