
 

 

 

 

 

GEKO 

 جــيـكـو

Ready to use Gel   جل جاهز لالستخدام 
 

 

Active ingredients: Imidacloprid 2.15 % w/w 
 

وزن/وزن %2.15 اميداكلوبريدالمواد الفعالة :   

Inert ingredients: 97.85 g المواد الحاملة   
 

 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 

 يحفظ بعيدا عن متناول االطفال
 

    Harmful  ضار    

 

Ministry of Climate Change & Environment 

Registration number:  

 البيئةالتغير المناخى ورقم تسجيل المبيد بوزارة 
 
 

AUD-AD-140-1669481 
 

 

 

 

Manufacturing Company   الشركة المنتجة 
 

 

 

 

 

Sharda Europe B.V.B.A - Italy/Spain 
 اسبانيا/ايطاليا – اوروباشاردا 

 

 

Local Distributor  الموزع المحلى 
 

 

National Industrial Co. L.L.C [Abu Dhabi] 

 ]أبوظبى[الشركة الوطنية الصناعية ذ.م.م 
 

Tel: 02 6721000 -  Fax: 02 6770011 – P.O.Box: 706 

Email: nic_uae@emirates.net.ae 

www.nicuae.com 
 

 

 

 

Net Contents:  35 gm 

 جرام 35 المحتوى الصافى:

 

 
P/Date: تاريخ االنتاج                

E/Date:            تاريخ االنتهاء 

Batch No:          رقم التشغيلة 

 

DIRECTIONS FOR USE طريقة االستخدام 

GEKO is follow the chemical group Neonicotinoids and 

suitable for the pest control treatment in places like houses, 

apartments, cellars, public buildings, community centers, 

cinemas, churches, commercial premises, hotels, 

restaurants, schools, kindergartens, hospitals, retirement 

homes, care facilities, public baths, means of transport 

(ships, trains, planes), storage areas, industrial warehouses. 
 

لمعامالت مكافحة مناسبا يتبع المجموعهة الكيميائية نيونيكوتونايدس و جيكو

اآلفات في األماكن مثل البيوت، سراديب الشقق، االبنية العامة، المراكز 

المجتمعية، دور السينما، الكنائس، االبنية التجارية، الفنادق، المطاعم، 

المدارس، دور الحضانة، المستشفيات، بيوت المتقاعدين، مرافق العناية، 

القطارات، الطائرات(، أماكن التخزين، )السفن،  وسائل النقل الحمامات العامة،

 .المخازن الصناعية
 

   TABLE OF USESاالستخدامات جدول 

Use Rate Pests   معدل االستخدام     االفات 

Normal infestation level االصابات العادية      
(nymph and adults): 1 drop/m2 

 German فراد الكاملة( نقطة / متر مربع)الحوريات واال 
cockroaches 

High infestation level الصرصور االلمانى االصابات العالية     
(nymph and adults): 2 drop/m2 

 الكاملة( نقطتين / متر مربعواالفراد )الحوريات  

Normal infestation level االصابات العادية      
 (nymph and adults): 2 drop/m2 

 Oriental cockoaches نقطتين / متر مربع الكاملة(واالفراد )الحوريات  
High infestation level الصرصور الشرقى االصابات العالية     

 (nymph and adults): 3 drop/m2 
 الكاملة( ثالثة نقاط / متر مربعواالفراد )الحوريات  

Note: 1 drop of gel with approx. 5 mm diameter is 0.1 g. 

Applications can be repeated each 2 months or when the 

product is consumed (maximum 6 applications/year). 

 غرام.  0.1ملم يساوي  5( من الجل بقطر تقريبي 1نقطة واحدة ) إيضاح :

 6( أو عندما يتم استهالك الطعم )2يمكن اعادة التطبيقات كل شهرين )

 .تطبيقات كحد أقصى كل سنة(
 

 WARRANTY STATEMENTالضمان     
 

Ensure the stability of the company producing the chemical and 

physical specifications for this pesticide safety and his charges in 

the original normal storage for the duration of its validity under 

the conditions of the United Arab Emirates. 
 

سالمة ائية والفيزيائية لهذا المبيد وتضمن الشركة المنتجة ثبات المواصفات الكيمي

عبواته األصلية في التخزين العادي طيلة فترة صالحيته تحت ظروف دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة.  
 

PRECAUTIONARY STATEMENTS 
Keep out of the reach of children, stored away from food 

and drink, do not inhale spray pesticide fumes, avoid to 

reach the eye, avoid smoking during spraying, wearing 

protective clothing and gloves and not thrown in the sewer 

system. 

 البيانات التحذيرية
يدا عن الطعام والشراب، ال بعيدا عن متناول األطفال، ويخزن بع يحفظ

تجنب التدخين اثناء العين، ان يصل الى ، وتجنب تستنشق رذاذ وابخرة المبيد

 في نظام الصرف الصحي. يلقىال البس واقية وقفازات، الرش، لبس م

 

   FIRST AID االسعافات االولية
 

If Swallowed: Rinse mouth. Immediately call a POISON 

CENTER or doctor. 

  يب.الطبعلى الفور بمركز السموم أو اتصل  .اشطف الفم اذا بلع المبيد:

If Inhaled: Move the affected person to the fresh air. If not 

breathing, give artificial respiration. Call a doctor. 

 يعطى التنفس ، ان لم يستطعالمصاب إلى الهواء الطلقانقل  :استنشقاذا 

 اتصل بالطبيب .التنفس االصطناعي
 

If on Skin: Remove contaminated clothes. After contact 

with skin, wash immediately with plenty of water. 

بعد مالمسته للجلد ،  .بإزالة المالبس الملوثةقم  :اذا وقع المبيد على الجلد

 اغسله على الفور بكمية كبيرة من الماء
 

If in Eyes: Wash with plenty of water (during 20 minutes 

minimum) with eyes wide open after taking off soft contact 

lenses and immediately take medical advice. 

دقيقة على األقل(  20سلها بكمية كبيرة من الماء )خالل اغ اذا كان فى العيون:

وعينيك مفتوحة على مصراعيها بعد خلع العدسات الالصقة اللينة واطلب 

  .المشورة الطبية على الفور

 

STORAGE AND DISPOSAL   
 

Keep only in the original container in a cool well ventilated 

place. Store in a dry, cool are and protect from light. Be 

disposed of containers delivered by the Center for the 

disposal of hazardous waste, don’t use empty containers 

again for any other purpose. 
 

العبواتالتخزين والتخلص من   

يحفظ في مكان  .فقط في الحاوية األصلية في مكان بارد جيد التهوية يحفظ

عن طريق تسليمها التخلص من العبوات  يتم .من الضوءمحمى  .جاف وبارد

مرة الفارغة ال تستعمل العبوات واكز التخلص من النفايات الخطرة، لمر

 .ألي غرض آخراخرى 

mailto:nic_uae@emirates.net.ae

