
 

 
 
 

Penta 250 FS 
Aviz nr. nr.921 BIO/24.06.2009  emis de Ministerul Sănătăţii pentru vinderea de produse biocide 

 
Insecticid concentrat, pentru a fi dizolvat în apă. Conţine 20% imidaclopridă (cloronicotinil) 
şi 5% alfa-cipermetrin (piretroid) microincapsulat.  
 

 Dăunător  Periculos pentru mediu 
 
Dăunător dacă este îngiţit.  
Are efecte negative asupra organismelor acvatice, poate produce schimbări pe 
termen lung în compoziţia apelor din mediul înconjurător.  
 
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Nu depozitaţi lângă alimente, băuturi sau hrană pentru 
animale. Evitaţi contaminarea ochilor. În caz de ingestie, consultaţi imediat medicul – arătaţi-
i ambalajul sau eticheta. Evitaţi împrăştierea în natură. Urmaţi instrucţiunile de utilizare sau 
cele prevăzute în fişa de siguranţă.  
 
Aplicarea: 
Preparatul este destinat controlului împotriva insectelor (muşte, gândaci germani, gândaci de 
bucătărie, furnici faraon, lepisme, ploşniţe) din zonele publice, hoteluri, centrale, depozite, 
pieţe, birouri, apartamente de locuit. Nu utilizaţi preparatul în locuri în care se depozitează şi 
se produce mâncare şi în locurile în care stau persoane alergice.  
 
Modul de utilizare:  
 Realizaţi cantitatea necesară de soluţie (1 l la o suprafaţă de 20m2) 
 Agitaţi bine pentru a amesteca conţinutul. 
 Preparaţi soluţie de concentraţie 1% (50ml de substanţă dizolvată în 5 l de apă). 
 Începeţi pulverizarea. Dacă se opreşte aparatul, agitaţi soluţia înainte de a reîncepe 

operaţiunea.  
 
Insectele zburătoare: muşte – pulverizaţi pe suprafeţele luminate de pe pereţi, pervazuri, 
lângă becuri, în locurile de depozitare a gunoiului, dacă acesta nu va fi folosit ca şi furaj; 
ţânţari – pulverizaţi în locurile liniştite şi întunecate, în locurile înguste şi în colţuri.  
 
Insectele târâtoare: gândaci germani, gândaci de bucătărie, furnici faraon, lepisme – 
pulverizaţi în locurile în care trăiesc insectele: plinte, uşi, instalaţii de aerisire, crăpături, locuri 
de infestare maximă (colţuri, găuri din podea, suprafeţele din spatele plintei etc.).  
 



 

 
 
 

Observaţii  
 Nu pulverizaţi preparatul pe suprafeţe proaspăt vopsite, văruite sau tencuite.  
 Creşterea temperaturii influenţează pozitiv efectul preparatului.  
 Tratamentul are o remanenţă de 2-3 luni. 
 Camera poate fi folosită din nou numai după ce a fost complet uscată şi ventilată. Zonele 

care intră în contact cu pielea sau alimentele trebuie spălate cu apă şi detergent (ex: mese, 
podele ale sălilor de sport etc) 

 
Precauţii: 
 Înainte de pulverizare, înlăturaţi oamenii, animalele, vasele şi mâncarea neîmpachetată.  
 În timpul aplicării, purtaţi echipament de protecţie, mănuşi şi ochelari.  
 Nu pulverizaţi pe paturile şi jucăriile copiilor.  
 Nu pulverizaţi asupra dispozitivelor electrice aprinse. 
 Nu mâncaţi, beţi sau fumaţi în timpul preparării sau aplicării soluţiei. 
 La sfârşit, spălaţi-vă mâinile şi faţa cu apă şi săpun.  
 Nu contaminaţi rezervoarele şi instalaţiile de apă! 

 
Depozitarea 
Preparatul trebuie depozitat în recipiente bine închise şi într-o cameră bine aerisită, fără a fi 
la îndemâna copiilor sau lângă alimente, hrană pentru animale şi băuturi, la o temperatură 
moderată. 
 
Aruncarea deşeurilor/ambalajelor 
Ambalajul se clăteşte cu apă de trei ori, iar resturile se pun în soluţia de lucru.  
Ambalajele goale sunt returnate vânzătorului de la care s-a achiziţionat produsul. 
 
Măsuri de prim-ajutor  
Dacă pielea intră accidental în contact cu preparatul, trebuie spălată bine cu apă şi săpun, iar 
în cazul ochilor, aceştia vor fi clătiţi bine cu multă apă. 
În caz de ingestie, clătiţi gura cu apă (nu beţi lapte, ulei sau alcool). Contactaţi imediat 
medicul şi arătaţi-i eticheta produsului.   
Antidot – nu există. Se aplică tratament simptomatic.  
 
În situaţiile în care este necesar un altfel de ajutor decât cel menţionat, contactaţi cel mai 
apropiat centru toxicologic.  
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