
Alternativa

COMBINATIE DE 3 
SUBSTANTE ACTIVE 
PENTRU O ACTIUNE 

RAPIDA SI EFICIENTA 
IN CONTROLUL 

INSECTELOR

COMBI NF

 ; Combate insectele daunatoare si generatoare de disconfort 

 ; Remanenta sporita si aplicare sigura si comfortabila, fara miros.

 ; Cu efect de “knock-down” agresiv

Acesta este un document publicitar, editat in scopuri de marketing si nu atrage niciun fel de responsabilitate juridica pentru grupul Bayer AG si entitatile sale afiliate. Utilizati in siguranta produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Consultati si respectati actul de autorizare al produsului pe piata.



Metoda de aplicare Concentraţia soluţiei de lucru/doza de aplicare

Prin pulverizare Concentrația soluției de lucru: 0,75% - 1%
Doza de aplicare: 1 litru soluție de lucru pentru tratarea a 10m2

 ~ Insecticid utilizat pentru combaterea artropodelor (muște, țânțari, 
gândaci, alte insecte taratoare) prin alte mijloace decat prin alungare 
sau atragere.

 ~ Produsul poate fi aplicat în zone urbane locuite (locuințe rezidențiale, 
centre comerciale, școli, grădinițe, spitale), areale industriale (industria 
alimentară, depozite) sau ferme de animale și păsări.

DOMENIUL ŞI ARIA DE UTILIZARE: 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:

TIPUL PREPARATULUI:

DAUNATORI VIZATI:
Plosnite, purici, furnici, muste, tantari (inclusiv 

„tantarul-tigru”), gandaci de bucatarie
Daunatori specifici fermelor de animale si pasari.

COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ:
1000 ml de SOLFAC® COMBI NF contin:
Deltamethrin: 10 g (1%)
Esbiotrin: 20 g (2%)
Piperonil butoxid: 50 g (5%)
Coformulanti: pana la 1000 ml

PROFIL TEHNIC:
Aviz nr.: 5018BIO/18/12.24
TIPUL DE PRODUS: TP 18-lnsecticide, acaricide și produse pentru 
combaterea altor artropode.
CATEGORIILE DE UTILIZATORI: : Profesionali și populație 

FORMULARE: SC - suspensie concentrată

INSECTICID

NOU

• SOLFAC® COMBI NF este un insecticid concentrat care conține doi 
piretroizi sintetici combinați cu un agent sinergic. Esbiotrinul oferă un efect de 
șoc imediat, urmat de un knock-down consistent; deltametrinul este fotostabil 
și garantează o activitate de anihilare și control a dăunătorilor, având, de 
asemenea și o activitate reziduală bună, iar piperonil butoxid-ul îmbunătățește 
activitatea biocidă de contact, protejează ingredientele active atât împotriva 
degradării enzimatice, cât și ajută piretroizii să penetreze în corpul insectei.
• Caracteristica principală a SOLFAC® COMBI NF este efectul său imediat 
rapid și letal combinat cu o activitate reziduală lungă (pana la 90 de zile).
• SOLFAC® COMBI NF este sigur în utilizare datorită absenței solvenților, 
motiv pentru care mirosul produsului este aproape insesizabil, iar remanenta 
crescuta, comparativ cu alte formulari similare.

• SOLFAC® COMBI NF oferă de asemenea un efect puternic de „flush-out”, 
de „extragere” a daunatorilor din ascunzisuri, prin urmare, este recomandat 
pentru controlul atât al insectelor zburătoare, cât și târâtoare.
• Datorită compoziției sale speciale, SOLFAC® COMBI NF are si un efect 
repelent, indepartand (tinand departe) insectele de suprafetele tratate si este 
foarte eficient împotriva insectelor dăunătoare rezistente la ingredientul comun 
activ sau formulele piretroide nesinergizate.
• SOLFAC® COMBI NF poate fi aplicat cu pompa reziduala de spate 
(vermorel), atat cu presiune scazuta (< 2 atm.), cat si cu presiune ridicata 
(pulverizatoare electrice), dar si cu atomizoare sau nebulizatoare ULV, luand, 
insa, in calcul, folosirea unor diuze mai mari, pentru a impiedica infundarea 
acestora.

A nu se va utiliza concentrat. Nu accesati spatiul tratat pentru o perioada 
rezonabila de timp, necesara produsului a-si genera efectul biocid (24-48 ore). 
Dupa accesare, spațiul tratat va fi bine aerisit, natural, prin circulatia curentilor de 
aer din afara in interior si invers înainte de a fi utilizat din nou. Totodata, inainte 
de utilizarea spatiului tratat, se recomanda spalarea temeinica a suprafetelor pe 
care a fost aplicat produsul, ce pot intra in contact cu oamenii (mese, usi, pereti, 
etc.) in conformitate cu normele IPM (Integrated Pest Management).
Când se aplică produsul, se poartă echipament adecvat, mască de protecţie  a 
feţei, mănuși corespunzătoare (cauciuc, PVA sau nitril) și salopetă. Purtaţi pentru 
protecţie respiratorie la vapori organici, masca cu filtru pentru gaz (factor de 
protecţie 10), conform SR EN 140 de tip A sau echivalent.
Purtaţi mănuși de protecţie corespunzătoare, conform SR EN 374 (cu marca 
CE), din cauciuc nitrilic sau echivalent, cu grosime minimă se 0,40mm. Spalaţi 
mănușile care sunt contaminate în interior, care sunt perforate sau pentru care 
cotaminarea extetrioară nu poate fi îndepărtată. Spălaţi întotdeauna mâinile 
înainte de a mânca, bea, fuma sau utiliza toaleta. Purtaţi ochelari de protecţie 
conform SR EN 166 (factor de protecţie 5 sau echivalent). Purtaţi echipament 
de protecţie standard, de tip 6. Niciodată nu se păstrează insecticidul diluat. Se 
prepară o soluţie proaspătă de câte ori este necesar.
De retinut: Aplicarea produsului trebuie sa se faca la temperaturi ale mediului 
ambiant mai mari de 15°C, dar mai mici de 27°C; nerespectarea acestei 
instructiuni duce la diminuarea eficacitatii aplicarii, in special prin evapoarea 
sa mult mai rapida, reducerea efectului biocid si a remanentei tratamentului.
Este absolut obligatorie monitorizarea pre- si post-tratament a infestarii, pentru 
evaluarea corecta si coerenta a rezultatelor tratamentului.
Manipulare: a se respecta regulile de manipulare manuală a produselor pesticide. 
Utilizaţi numai în zone prevăzute cu o ventilaţie adecvată, cu evacuare naturala.
MĂSURI DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR: 
Periculos pentru fauna acvatică. Nu contaminaţi apa potabilă, canalele de irigaţii 
sau alte suprafeţe de apă (râuri, lacuri, bălţi, etc.) Nu pulverizaţi în prezenţa 
curenţilor puternici de aer. Nu aplicaţi în prezenţa albinelor și a altor insecte 
polenizatoare.

MĂSURI PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR ŞI A HRANEI PENTRU ANIMALE 
Tratamentul în prezenţa animalelor: produsul poate fi aplicat în prezenţa 
animalelor, dar este de dorit a se evita , pe cât posibil, contactul direct între 
animal și substanţa de lucru, pe durata efectuării tratamentului. A nu se aplica 
direct pe recipientele de hrană pentru animale , direct pe animale sau pe hrana 
lor. A nu se aplica pe tavane(cu excepţia colţurilor și a zonelor de îmbinare cu 
pereţii laterali) pentru a evita fenomenul de picurare a substanţei de lucru pe 
animale sau pe hrana lor.
Recomandări/Restricţii priviind protecţia sănătăţii și a factorilor de mediu: A 
nu se aplica pe suprafeţele ce vin în contact direct cu animalele, hrana pentru 
animale și produsele de origine animală.

INSTRUCŢIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANŢĂ pentru
Eliminarea deșeurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate 
cu prevederile Legii 211/2011, privind regimul deșeurilor, de către operatorii 
autorizaţi.
Ambalaj: Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul 
biocid.

CONDIȚIILE DE DEPOZITARE:
Depozitaţi în locuri accesibile numai persoanelor autorizate. Păstraţi departe 
de razele solare directe. Păstraţi containerele închise etanș, într-un 
spaţiu uscat, rece și bine ventilat. Depozitaţi departe de 
alimente, băuturi și hrana animalelor. Temperatura 
de depozitare a produsului trebuie să fie între 
10˚C și 30˚C.
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