
FIREWALL IF 

Conține: Bacillus thuringiensis 0.5x108 cfu/ml, Bacillus pumilus 0.5x104 cfu/ml, 

Lysinibacillus sphaericus 0.5x104 cfu/ml 

Insecto-fungicid  

Formulare: concentrat solubil 

Produsul se poate utiliza în agricultura ecologică conform Regulamentului (CE) 

1165/2021 

 

Fraze de pericol 

Fraze de precauție 

P101  - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau 

eticheta produsului 

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor 

P273 - Evitați dispersarea în mediu. 

P501 – Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările 

naționale/internaționale. 

e  L 

Lot. nr: vezi sus 

Data fabricației: vezi sus 

Termen de valabilitate: 24 de luni 

Depozitare: Se va depozita  într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Temperatura de 

depozitare 50 C – 250 C. 

Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării. 

 

Producător: Norofert SA 

Strada LT. AV. Şerban Petrescu, Nr. 20, Sector 1,  

București, România  

Telefon: 0766 080 767 

În atenția dumneavoastră: Agitați energic recipientul pentru 15-20 secunde pentru o 

bună omogenizare. Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul 



propus. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate 

depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. 

 

FIREWALL IF 

Conține: Bacillus thuringiensis 0.5x108 cfu/ml, Bacillus pumilus 0.5x104 cfu/ml, 

Lysinibacillus sphaericus 0.5x104 cfu/ml 

Insecto-fungicid  

Proprietăți fizico- chimice: Firewall IF se prezintă sub formă de suspensie 

concentrată, de culoare maro, cu miros specific. 

 

Mod de acțíune: 

Produs cu efect antifungic, insecticid și acaricid. Microorganismele au diferite roluri, 

crează o barieră fizică între spori și suprafața frunzelor. Bacteriile colonizează sporii 

fungilor, combat boli ca Fusarioza, Sclerotinia, Uscarea vasculară, pătarea brună. Focul 

bacterian, căderea fructelor. Produsul reduce semnificativ atacul dăunătorilor, combate 

o mare varietate de insecte și acarieni. 

Mod de folosire: 

0.8 – 1 l în 200 l apă 

Aplicare la culturile legumicole (câmp și spații protejate), căpșuni, pomi și arbuști 

fructiferi. 

Foliar cu pompă de spate sau atomizor 100 ml în 20 l apă/1000 m2 

Recomandări de aplicare: 

Nu se va amesteca cu alte produse. 

Măsuri de igienă și protecția muncii:  

A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție, 

îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție a ochilor. Păstraţi separat 

îmbrăcămintea de lucru. Aerisire și ventilare suficientă a locului de muncă și de 

depozitare. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.  

Măsuri de prim ajutor: 

Păstrați recipientul produsului, eticheta sau fișa cu date de securitate, pentru cazul în 

care consultați un medic. 

- după inhalare: aer proaspăt 

- după contactul cu pielea: se va spăla imediat cu multă apă și săpun 



- după contactul cu ochii: spălaţi ochii afectaţi, cu pleoapele deschise 

- după ingerare: se va clăti foarte bine gura și se vor bea 1-2 pahare de apă cu 

înghițituri mici. 

Indicații pentru medic: nu se cunoaște un antidot specific. Se va trata simptomatic. 

Măsuri de protecția mediului:  

Nu descărcaţi pe sol/în subsol. Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape 

subterane.. 

Eliminarea ambalajelor goale:  

După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluţia de 

stropit. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri. 

Măsuri de prevenire și stingere a incediilor: 

Mijloace de stingere corespunzătoare: apă pulverizată, pulbere uscată, nisip, spumă 

rezistentă la alcool, bioxid de carbon. Necorespunzătoare: jet de apă puternic.  

Condiții de depozitare și transport:  

Temperatura de depozitare 50 C – 250 C. Caracteristicile produsului se pot modifica 

dacă este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. Pe 

timpul manipulării, transportului şi depozitării se vor lua măsurile de protecţie a muncii.  

Termen de valabilitate: doi ani de la data fabricaţiei. 

În atenţia utilizatorului: respectând indicaţiile prezentate, produsul poate fi utilizat în 

scopul propus. Producătorul îşi declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile 

datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această 

etichetă. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: Număr național pentru 

cazuri de urgență: 021 318 36 06 Institutul de Sănătate Publică București (L-V: 8.00-

15.00). 

 

 

 


