
Treść oznakowania opakowania produktu biobójczego 
 
Producent: Chemtura Corporation, Middlebury, CT 06749, USA 
Tel 00 1 203 573 2000, fax 00 1 203 393, 2290 
  
Podmiot odpowiedzialny:  
Chemtura Europe Limited Sp. z o.o., Oddział w Polsce 
ul. Czerwona 22, 96-100 Skierniewice 
 
 

DIMILIN 2 GR 
 

   Pozwolenie nr ZPŚ –u84pS-4068/10 na obrót produktem biobójczym 
 
Zastosowanie: Środek owadobójczy o działaniu Ŝołądkowym przeznaczony do 
zwalczania larw muchy domowej  na pryzmach obornika lub wysypiskach śmieci.  
Preparat w formie granul do stosowania bezpośredniego lub sporządzania zawiesiny 
wodnej. 
 
Zawartość substancji biologicznie czynnej:  
N-[1[(4-chlorofenylo)amino] karbonylo]-2,6-difluorobenzamid - 2 %. 
 

 

   – Działa  draŜniąco na oczy 

   - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne      

 

      

 
SPOSÓB UśYCIA 
Preparat stosować w ilości  0,25-0,5 kg na 10 m2  chronionej powierzchni. 
Rozsypywać bezpośrednio z opakowania na wilgotną powierzchnię pryzmy obornika. 
Gdy wierzchnia warstwa obornika jest sucha, preparat naleŜy rozpuścić w wodzie (2 l na 
10 m2) i opryskać przy uŜyciu opryskiwacza plecakowego.  
 1-szy zabieg  wykonać wiosną  po pojawieniu się pierwszych much, kolejne zabiegi  
   wykonywać w odstępach 3-4 tygodniowych. 



Środki  OstroŜności 
OstrzeŜenia o zagroŜeniach (R) 
R36- Działa draŜniąco na oczy 
R50-Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 
 
OstrzeŜenia o bezpieczeństwie pracy podczas stosowania środka (S) 

 S2-Chronić przed dziećmi 
 S24/25-Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
 S26-Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć  
         porady lekarza  

       S37- Nosić odpowiednie rękawice ochronne 
       S39- Nosić okulary i ochronę twarzy. 
 
Przechowywanie: 
S7-Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty 
S15-Przechowywać z dala od źródeł ciepła. 
S47/49 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niŜszej 
niŜ 00C i nie wyŜszej niŜ 300C 
         
Uwagi dotyczące usuwania opakowań:  
Opakowanie po środku usuwać jako odpad niebezpieczny.  
OpróŜnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego został zakupiony. 
Zabrania się wykorzystywania opróŜnionych opakowań do innych celów, w tym takŜe do 
wykorzystywania jako surowce wtórne. 
Zabrania się utylizacji opakowań po środku we własnym zakresie.  

 
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE 
S-45 W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij 
porady lekarza (o ile to moŜliwe naleŜy pokazać etykietę) 
 

Data waŜności – 2 lata 
Data produkcji - ........ 
Nr serii             - ........ 
Ilość produktu w opakowaniu - ........ 
 
 


