CYTROL SUPER SG

CYTROL SUPER SG
biocidní přípravek pro profesionální použití

insekticidní dýmovnice

Širokospektrý kombinovaný insekticid ve formě generátoru dýmu
pro hubení létajícího, lezoucího hmyzu a skladištních škůdců.

vykuřovací jednotka

Insekticidní zásah dýmováním patří k vysoce ekonomicky výhodným – v poměru účinné látky k objemu ošetřovaného prostoru, a to i vzhledem k okolnosti, že dým proniká i do míst těžko dostupných konvenčními
postřikovači.

• ÚČINNÝ
na širokou škálu obtížného hmyzu
a skladištních škůdců
• RYCHLE PŮSOBÍCÍ
hustý dým působí dotykově,
fumigačně i požerově
• EKONOMICKÝ
nízký obsah účinné látky pro velké prostory

KDE PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

V uzavřených, dobře utěsněných prostorách. Před dýmováním je nutné odstranit všechny nezabalené potraviny, krmiva, zvláště pak
akvária pro vodní živočichy, odvést domácí zvířata a zabránit vstupu nepoučeným osobám, především dětem.
JAKÝM ZPŮSOBEM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME
Před aplikací musí být prostor předem mechanicky vyčištěn a uklizen a celý objekt musí být
neprodyšně uzavřen, včetně oken a dveří. Pro dosažení maximálního účinku na hmyz doporučuje
se vstoupit do ošetřeného prostoru co možná nejpozději (ideálně za 24 hodin) a poté zadýmovaný
prostor důkladně vyvětrat.
Jedna dýmovnice ošetří prostor o kubatuře 150-250 m3 (plazivý hmyz a skladištní škůdci) a cca
500 m3 (létající hmyz). Vydýmování lze opakovat za dalších 7 dní. Podle velikosti prostoru volíme
počet dýmovnic, které se zapalují vždy ve směru ke dveřím, aby uživatel nepracoval v dýmu.
Zásah je veden v celém prostoru ošetřovaného objektu, zasahuje létající, odpočívají i lezoucí
jedince a všechna jejich pohyblivá vývojová stadia včetně larev.
Vysoká efektivita zásahu je docílena tím, že pyrotechnická složka přípravku po zapálení do 15
sekund vyvíjí hustý anorganický dým (trvající 2 minuty), na jehož mikročásticích je velmi jemně
rozptýlen účinný insekticid a metabolická synergující složka, která zefektivňuje i urychluje účinek i v nepatrných koncentracích.

Výsledkem je tzv. knock-down efekt - rychlé ochromení hmyzích škůdců, kteří hynou ve velmi krátké době, a to dotykově
a fumigačně. Pyrethroid působí na hmyz i dráždivě - nutí i skrytě žijící jedince ke kontaktu s dýmem.
Dýmovnice je vhodná k ošetření prostor, kde běžná konvenční aplikace není možná, jako jsou např. prázdné
sklady, sila, pekárny, prázdné stáje, kravíny apod.
Vykuřovací jednotka nezanechává reziduální depozit a kouř
se rychle rozptýlí po vyvětrání ošetřených prostorů.
CYTROL SUPER SG lze použít v potravinářských provozech
na základě povolení ÚSKVBL ze dne 16/8/2011 pod čj. 64/2011.
Před použitím vždy důkladně pročtěte celý text etikety s návodem na použití.
V případě nutnosti si vyžádejte bezpečnostní list k přípravku u dodavatele nebo na www.pelgar.cz

PelGar s.r.o.

účinné látky:
cypermethrin / piperonylbutoxid

Na Výsluní 2424/7, 100 00 Praha 10
Telefon: 608 923 215, 602 219 959, 274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz

www.pelgar.cz

CYTROL je registrovaná obchodní známka PelGar International Ltd., Velká Británie.

BALENÍ
1 dýmovnice v krabičce s 2 prskavkami,
24 dýmovnic v transportním kartonu.

