
Πξνζηαζία & πληήξεζε Ξύινπ 

XYLOFARM AQUA KILLER 

Φύιιν Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ         Έθδνζε: 08.03.2017 

 

 

® 

EVOCHEM A.E.  
Θέζε Σδαβεξδέιια 13341, Φπιή, Αηηηθή, Αζήλα 
Tel.: 210 5590460, 210 5590155  Fax:  210 5590244 
E-mail: info@evochem.gr  Website: www.evochem.gr       


ει

. 
1
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Σν XYLOFARM AQUA KILLER είλαη έλα ζπκππθλσκέλν 

ζπληεξεηηθό μύινπ κηθξνκνξηαθήο ηερλνινγίαο, εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν γηα ηελ εμάιεηςε ησλ εληόκσλ θαη ηεξκηηώλ πνπ 

πξνζβάινπλ ηα μύια.  Σν XYLOFARM AQUA KILLER πξνζθέξεη 

πξόιεςε θαη ζεξαπεία ησλ μύισλ θαη ηεο δνκηθήο μπιείαο.   Η 

θαηλνηόκνο ζύλζεζε ηνπ XYLOFARM AQUA KILLER κε ελεξγή 

δηείζδπζε επηηξέπεη ζηα δξαζηηθά ζπζηαηηθά λα ζπλερίζνπλ λα 

δηεηζδύζνπλ κέζα ζην μύιν, αθόκε θαη κεηά ηελ πιήξε εμάηκηζε 

ηνπ λεξνύ. 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Εμαηξεηηθή δηείζδπζε κέζα ζην μύιν (ζε έθηαζε θαη ηαρύηεηα) 

 Με εύθιεθην 

 Εμαηξεηηθά ρακειή νζκή 

 Απνηειεζκαηηθό ελάληηα ζε όια ηα έληνκα πνπ πξνζβάιινπλ ην 
μύιν  

 Τδαηνδηαιπηό 

 Πεξηέρεη λέαο ηερλνινγίαο επηθαλεηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά, κε 
επηθίλδπλα θαη βηνδηαζπώκελα. 

 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
Σν XYLOFARM AQUA KILLER είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα 
εληνκνθηόλν ζεξαπεία μπιείαο πνπ έρεη πξνζβιεζεί, ή πνπ κπνξεί 
λα επεξεαζηεί από έληνκα πνπ πξνζβάιινπλ ην μύιν θαη ηεξκίηεο. 
Είδνο μπιείαο: είλαη θαηάιιειν γηα όινπο ηνπο ηύπνπο 
δηακνξθσκέλεο μπιείαο, (πξνθπιαγκέλε μπιεία ρσξίο θηλδύλνπο 
πγξαζίαο) ή δνκηθή μπιεία (κε εμαίξεζε ηα κέξε πνπ έξρνληαη ζε 
επαθή κε ην έδαθνο). Σν XYLOFARM AQUA KILLER πξνζθέξεη 
πξνιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή αγσγή. 
 
 
 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
Σν XYLOFARM AQUA KILLER εθαξκόδεηαη κε πηλέιν, δηπιό ςεθαζκό 
ή κε έγρπζε (ελέζηκε εθαξκνγή) κέζα ζην μύιν.  
Πξηλ από ηελ εθαξκνγή: βεβαησζείηε όηη νη επηθάλεηεο είλαη επαξθώο 

εθηεζεηκέλεο – πξνζβάζηκεο θαη θαζαξέο. Απνκαθξύλεηε ηα ζεκεία 
ηνπ κνιπζκέλνπ μύινπ, ηα ηξίκαηα θαη ηε ζθόλε θαηά πξνηίκεζε κε 
ειεθηξηθή ζθνύπα.  Αθαηξέζηε παιηά ρξώκαηα θαη βεξλίθηα. Γηα λα 
επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία, ην XYLOFARM AQUA 
KILLER ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε όιεο ηηο πιεπξέο ηεο ελ ιόγσ 
μπιείαο. 

Δθαξκνγή ζε ζηέγεο: αθαηξέζηε ή δηπιώζηε θαη ζθεπάζηε 
νπνηαδήπνηε ζεξκνκόλσζε γηα λα εμαζθαιίζεηε αλεκπόδηζηε 
πξόζβαζε ζε δνθνύο.  

Πξνιεπηηθή αγσγή: ην XYLOFARM AQUA KILLER κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί κε πηλέιν ή spray ρακειήο πίεζεο ζε πνζνζηό 
πεξίπνπ 1Lt αξαησκέλνπ πξντόληνο αλά 6m

2
 επηθάλεηαο μύινπ 

(166gr/m
2
). Εθαξκόζηε ζε 2 ζηξώζεηο. 

Θεξαπεπηηθή αγσγή: 1. εθαξκόζηε ηελ έλεζε βαζηά ζε δνθνύο θαη ζε 
ζεκεία ελώζεσλ (δνκηθή μπιεία). Εθαξκόζηε 20 ml κε αξαησκέλνπ 
πξντόληνο αλά θνηιόηεηα.  2.  Εθαξκόζηε κε πηλέιν ή spray 
ρακειήο πίεζεο ζε όιεο ηηο πιεπξέο, ηα άθξα, ηα θνςίκαηα, 
δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε ελζσκαησκέλα κέξε θαη 
ζπλδέζκνπο. Εθαξκόζηε ζε 3 ζηξώζεηο, ζε πνζνζηό πεξίπνπ 1Lt 
αξαησκέλνπ πξντόληνο αλά 5m

2 
επηθάλεηαο μύινπ (200gr/m

2
). 

 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

 Μελ εθαξκόδεηε όηαλ ην πξντόλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο 
κπνξεί λα θηάζεη ηα επηθαλεηαθά ύδαηα. 

 Ο ρξόλνο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ ην πεδίν όπνπ 
εθαξκόζηεθε ην πξντόλ είλαη αθίλδπλν ρξήζεο από ηνλ άλζξσπν 
θαη ηα δώα είλαη πεξίπνπ κεηά από 48 ώξεο αλαιόγσο ηηο 
ζπλζήθεο εθαξκνγήο. 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  
Σα εξγαιεία θαζαξίδνληαη ακέζσο κεηά ηελ ρξήζε κε λεξό θαη 
απνξξππαληηθό 
 
ΑΠΟΓΟΖ 
7 - 10 m

2
/Lt  

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Σύπνο: ζπληεξεηηθό μύινπ πδαηηθήο βάζεο 

Μνξθή: ιεπηόξξεπζην πγξό 

Υξώκα: δηαθαλέο 

Οζκή: άνζκν  

Δηδηθό βάξνο: 1000 kg/m
3 
25

ν
C 

Ημώδεο: 20 sec 20
ν
C 

Αλαθιεμηκόηεηα: κε εύθιεθην 

Μέζνδνο εθαξκνγήο: πηλέιν, ξνιό, εκβάπηηζε, έλεζε ή ςεθαζκό 

ρακειήο πίεζεο 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο: 5
0
C - 30

0
C 

ρεηηθή πγξαζία: < 50% 

Τγξαζία ηνπ μύινπ: 8% - 18% 

Αξαίσζε: πξντόλ έηνηκν γηα ρξήζε, δελ αξαηώλεηαη 

ηέγλσκα: ζηελ αθή 1 - 2 ώξεο, επαλαβάθεηαη κεηά από 2 - 3 ώξεο 

ΠΟΔ (Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο):  (Οδεγία 2004/42/ΕΚ) Οξηαθή 

ηηκή, κέγηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ΠΟΕ, ηεο ΕΕ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντόλ (θαηεγνξία Α/ε(Τ)  “πλδεηηθά αζηάξηα-ζρεδηαζκέλα γηα λα 

πξνζδώζνπλ πδξόθνβεο ηδηόηεηεο θαη λα πξνζηαηεύζνπλ ην μύιν  
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ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΩΓΗΚΟ BARCODE 

20ml Δηαθαλέο 5543        5204094055433 

150ml Δηαθαλέο 5544        5204094055440 

750ml Δηαθαλέο 5545        5204094055457 

5Lt Δηαθαλέο 5546        5204094055464 

  

 

από ηελ θπάλσζε”): 30 gr/lt (2010). Σν πξντόλ πεξηέρεη θαηά 

κέγηζην 10 gr/lt ΠΟΕ (έηνηκν πξνο ρξήζε) 

 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Σα δνρεία πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλνύο θαη δξνζεξνύο 

ρώξνπο ζε ζεξκνθξαζία 5
0
C -30

0
C. Πξνζηαηέςηε ηα δνρεία από 

ηελ πγξαζία ηνλ παγεηό θαη ηελ άκεζε έθζεζε ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία. 

 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 
Τπό ηηο ζπλζήθεο ηεο απνζήθεπζεο 12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο. Σν πξντόλ πξέπεη λα παξακείλεη ζηα 

απζεληηθά, κε-αλνηγκέλα δνρεία, θέξνληαο ηνλ αξηζκό 

παξαγσγήο. 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

20ml, 150ml, 750ml, 5Lt δηαθαλέο 

 
 
 
 
 
 

 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ν ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα 
θνξάεη ηνλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό (όπσο θαη 
όζνη εξγάδνληαη κε ηνλ ίδην ή ζηελ ίδηα πεξηνρή): γπαιηά 
αζθαιείαο, γάληηα. Καηά ηνλ ςεθαζκό πξνζηαηέςηε ηηο 
αλαπλεπζηηθέο νδνύο ρξεζηκνπνηώληαο κάζθα κε εηδηθό 
θίιηξνπ γηα νξγαληθνύο δηαιύηεο (ηύπνπ Α1 ή Α2). Μεηά ηελ 
εθαξκνγή αθήζηε ην ρώξν λα αεξίδεηαη θαιά θαη 
ηνπνζεηήζηε αλαθνηλώζεηο αζθάιεηαο πνπ λα αλαθέξνπλ 
όηη ε πεξηνρή έρεη ππνβιεζεί ζε εηδηθή αγσγή. 
Υξεζηκνπνηήζηε ηα βηνθηόλα κε πξνζνρή. Γηαβάζηε ηελ 
εηηθέηα πξηλ από ηε ρξήζε. Σα δξαζηηθά ζπζηαηηθά ηνπ 
XYLOFARM AQUA KILLER έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηελ ‘Οδεγία 
EU – BPR, PT8’. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο θαη νη 
ζπζηάζεηο ζα πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
εηηθέηα ηνπ πξντόληνο πξηλ από ηε ρξήζε. Γηα πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο ζπκβνπιεπηείηε ην θύιιν δεδνκέλσλ 
αζθαιείαο ηνπ XYLOFARM AQUA KILLER. 
H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο H317 Μπνξεί λα 
πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε H319 Πξνθαιεί 
ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό H410 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο 
πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Να κελ 
ρξεζηκνπνηείηαη κε ζύζηεκα ςεθαζκνύ ρξσκάησλ (DGEBE) 
P261 Aπνθεύγεηε λα αλαπλέεηε νκίριε /αηκνί/ αλαζπκηάζεηο 
/ζπξέη P264 Πιύλεηε ηα ρέξηα, ην δέξκα θαη ηηο εθηεζεηκέλεο 
πεξηνρέο ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό P272 Σα κνιπζκέλα 
ελδύκαηα εξγαζίαο δελ πξέπεη λα βγαίλνπλ από ην ρώξν 
εξγαζίαο  

 
P273 Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ P280 Να 
θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία P302+P352 
Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΟ ΔΕΡΜΑ: Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό  
P305+P351+P338 Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: 
Ξεπιύλεηε πξνζεθηηθά κε λεξό γηα αξθεηά ιεπηά. Εάλ ππάξρνπλ 
θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. πλερίζηε λα 
μεπιέλεηε. P332+P313 Εάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: 
πκβνπιεπζείηε/Επηζθεθζείηε γηαηξό EUH208 Πεξηέρεη: m-
phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-
dimethylcyclopropancarboxylat. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 
αληίδξαζε. Απηό ην πξντόλ πεξηέρεη έλαλ νξγαληθό δηαιύηε. 
Επαλαιακβαλόκελε έθζεζε ζε νξγαληθνύο δηαιύηεο κπνξεί λα 
επηθέξεη δεκηά ζην λεπξηθό ζύζηεκα θαη ζηα εζσηεξηθά όξγαλα όπσο 
ζην ζπθώηη θαη ζηα λεθξά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


