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ΠΡΟΣ: Sense αίσθηση υγιεινής
(ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ)
Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης 64,
17342 Άγιος Δημήτριος

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (απωθητικό) INSECTATOR 6000.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση
βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. To Π.Δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
3. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β΄ 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην
αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τη με αριθ. 132428 ΚΥΑ (ΦΕΚ /2110/Β/29-9-2009) με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την
έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 160) ανήκουν στους τύπους
προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
5. Τη με αριθ. πρωτ. 8330/80309/24-7-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το με
αριθ. πρωτ. 2288/31661/28-2-2018 έγγραφό μας για ελλείψεις, το με αριθ. πρωτ.
1652/26932/11-2-2019 έγγραφο συμπληρωματικών στοιχείων και τo με αριθ. πρωτ.
8024/1954821/31-7-2019 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
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Αποφασίζουμε
Ι.

Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ19-0314 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα
στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: INSECTATOR 6000
2. Μορφή: Αερόλυμα (ΑΕ)
3. Εγγυημένη σύνθεση: Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature
flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2 2% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 96% β/β
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
50%min.
5. Παρασκευαστής της δ.ο.: Sumitomo Chemical (UK) Plc (Acting for Botanical Resources
Australia)
6. Κάτοχος της έγκρισης: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης 64, 17342 Άγιος
Δημήτριος
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ Θ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ Θ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.
10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος Υλικό: α. Φιάλη αεροζόλ των 100mL, 150mL, 200mL,
250mL, 300mL, 350mL, 400mL, 450mL, 500mL, 600mL, 750mL ή 1000mL από λευκοσίδηρο
ή αλουμίνιο, μόνιμα προσαρμοσμένη βαλβίδα ψεκασμού (μηχανισμό εκνεφώσεως) και
πλαστικό πώμα.
β. Κυλινδρική φιάλη των100mL, 150mL, 200mL, 250mL, 300mL, 350mL, 400mL, 450mL,
500mL, 600mL, 750mL ή 1000mL από λευκοσίδηρο ή αλουμίνιο, με δοσομετρική βαλβίδα
και συσκευή αυτόματης διασποράς.
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:
« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:
Απωθητικό για μύγες, κουνούπια (και το κουνούπι τίγρης) και φλεβοτόμους .
12.Τρόπος εφαρμογής:
α. Φιάλη με χειροκίνητη βαλβίδα εκνέφωσης .
Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Κρατώντας όρθια τη φιάλη, πιέστε τη βαλβίδα και
ψεκάστε πρώτα μικρές ποσότητες κάτω από κρεβάτια, τραπέζια ντουλάπες και άλλα
μεγάλα αντικείμενά. Μετά, από το βάθος του δωματίου και κατευθυνόμενοι προς την
πόρτα ψεκάστε ψηλά στο χώρο μόνο στον αέρα και ποτέ σε επιφάνειες. Για χώρο 30κ.μ.
αρκούν 3 δευτερόλεπτα ψεκασμού. Βγείτε αμέσως από το δωμάτιο και αφήστε το
κλειστό για 15 λεπτά. Αερίστε καλά πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε..
Κατά τον ψεκασμό απομακρύνετε άλλα άτομα, κατοικίδια ζώα, ωδικά πτηνά, σκεπάστε τα
ενυδρεία και κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού.
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β. Φιάλη με δοσομετρική βαλβίδα για συσκευή αυτόματου ψεκασμού .
Τοποθετείστε τη συσκευή: σε ύψος 2-2,5 μέτρα από το έδαφος, κοντά σε πόρτες και
παράθυρα ώστε να λειτουργεί ως φράγμα στην είσοδο εντόμων. Ρυθμίστε τη συσκευή
ανάλογα με το χώρο που θέλετε να καλύψετε ώστε η συνολική ποσότητα ψεκασμού ανά
ώρα να είναι περίπου 0,3g για χώρο 170κ.μ. (ενδεικτικά ένας ψεκασμός 0.07g ανά 15
λεπτά).
Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιείστε ανάλογα περισσότερες από μία συσκευές.
Σε ακτίνα έως 2,5 μέτρα μπροστά και κάτω από τη συσκευή, να μην υπάρχουν:
- εκτεθειμένα τρόφιμα σε οποιαδήποτε μορφή
- επιφάνειες και υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
- οικιακά ζώα (ωδικά πτηνά, ενυδρεία ) και άνθρωποι
13. Φάσμα δράσης:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Εσωτερικοί και
Μύγες,
εξωτερικοί κατοικημένοι κουνούπια
χώροι.
(και το
κουνούπι
τίγρης)
φλεβοτόμοι

ΔΟΣΕΙΣ
α. Ψεκασμός 3sec για
χώρο 30κ.μ
β. Ψεκασμός 0,3g/ώρα
για χώρο 170κ.μ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθ’ όλη τη
διάρκεια του
έτους.

14. Συνδιαστικότητα:
15. Εικονογράμματα κινδύνου

16.

Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος

17.

Δηλώσεις επικινδυνότητας
Η319
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Η222
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
Η229
Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί
Η336
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H410
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

18.

Δηλώσεις προφύλαξης
Ρ102 Μακριά από παιδιά.
Ρ210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και
άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
Ρ211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης
P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση
P410 + P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε
θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50° C.
Ρ501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
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19.

Πρώτες Βοήθειες:
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με
νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:
Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε συνθήκες περιβάλλοντος
για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.
21. Καταστήματα πώλησης:-ΙΙ. Ετικέτα:
α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την
παρούσα απόφαση.
β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να
προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.
ΙΙΙ. Mε την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα
έγκριση ισχύει:
Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and
mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2 που
περιέχενται στο INSECTATOR 6000, για ΤΠ19 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία
έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
Β) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση
συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ
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