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Link do produktu: https://sklep.pesan.pl/cipexen-10-koncentrat-na-owady-zwalcza-komary-muchy-karaluchy-mrowki-1lp-614.html

CIPEXEN 10 - Koncentrat na owady,
zwalcza komary, muchy, karaluchy,
mrówki 1L
Cena brutto

178,00 zł

Cena netto

144,72 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

BLEULINE

Opis produktu
CIPEXEN 10 - Płyn, koncentrat na owady

Skuteczny na owady latające i biegające takich jak komary, muchy, karaluchy, mrówki
Koncentrat do sporządzenia emulsji wodnej
Działa zarówno przez kontakt jak i przez spożycie
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz

Cipexen 10 to koncentrat do sporządzenia emulsji wodnej. Zwalcza owady latające (np. muchy, komary, komary tygrysie) oraz owady
biegające (np. mrówki, karaczany), które występują powszechnie w obiektach mieszkalnych, przemysłowych i na terenach przyległych tj. na
tarasach, chodnikach, parkingach, placach o utwardzonej powierzchni.

ZASTOSOWANIE
Produkt zawiera cypermetrynę, substancję czynną, która działa zarówno przez kontakt, jak i przez spożycie. Może być stosowany wewnątrz i
na terenach przyległych do domów, magazynów, szkół, szpitali, kin, sklepów, budynków przemysłu spożywczego, pustych młynów, zakładów
paszowych (pod warunkiem braku żywności), hoteli, restauracji, stołówek, ośrodków turystycznych, a także środków transportu, czy wszelkich
budynków inwentarskich i gospodarczych. Poprzez zawartość cypermetryny, następuje efekt działania: wykazuje skuteczność po upływie 2
godzin od momentu zastosowania, skuteczność utrzymuje sie do 4 tygodni od momentu zastosownia. Formulacja jest skoncentrowaną emulsją,
bez lotnych związków organicznych.

JAK UŻYWAĆ?
Rozcieńczyć produkt w wodzie w podanych poniżej dawkach i równomiernie rozprowadzić emulsję uzyskaną na powierzchniach, w których
przebywają owady. Pomieszczenie, w którym będzie wykonywany zabieg należy odpowiednio przygotować: wyprowadzić zwierzęta,
zabezpieczyć akwaria i terraria, artykuły spożywcze oraz wszelkie przedmioty codziennego użytku. W przypadku usunięcia produktu z miejsca
zastosowania (np. opady atmosferyczne) zabieg należy powtórzyć.

wygenerowano w programie shopGold

STOSOWANIE:
przeciw muchom: dawka: 80 g/m2 stężenie 1%
przeciw komarom i komarom tygrysim: dawka 30 g/m2 stężenie 1%
przeciw karaczanom: dawka 50 g/m2 stężenie 1%
przeciw mrówkom: dawka 50 g/m2 stężenie 1%
Culex pipines - nebulizacja pomieszczenia 10 minut: 30m3 skuteczność po 20 minutach od zastosowania. Dawka 100g/30m3
stężenie 0,5%
Aedes albopictus - nebulizacja pomieszczenia 11 minut: 30m3 skuteczność po 20 minutach od zastosowania. Dawka 100g/30m3
stężenie 0,65%

Skład: cypermetryna 10 g/100 g

Uwaga
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje
dotyczące produktu.

Zagrożenia
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8092/20
Elementy oznakowania
Piktogramy:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H410Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P391 Zebrać wyciek.
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