Fendona® 15 SC
Insecticid pentru combaterea insectelor
zburătoare (inclusiv ţânţari adulţi)
şi târâtoare, destinat atât utilizatorilor
profesionali, cât și utilizatorilor casnici.
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Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna
eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
Atenție la simbolurile și indicațiile de pericol. Informațiile din
această broșură sunt de ordin general. BASF SRL nu poate fi
făcută răspunzătoare pentru nicio daună provocată de
folosirea informațiilor din această broșură.

Fendona® 15 SC
Insecticid pentru combaterea insectelor zburătoare (inclusiv ţânţari adulţi) și
târâtoare, destinat atât utilizatorilor profesionali, cât și utilizatorilor casnici.
Conţine: 15 g/l alfa-cipermetrin
Formulare: suspensie concentrată.
Mod de acţiune:
Fendona®15 SC combate insectele prin acţiune de contact și ingestie.
Eficacitatea sa deosebită este dată de faptul că substanţa activă
alfa-cipermetrin, formează particule care se lipesc de corpul gândacilor,
furnicilor, puricilor și al altor dăunători. Substanţa activă din aceste particule este
absorbită prin contact, provocând iritarea insectelor în următoarele 5 minute.
În momentul în care insecta încearcă să înlăture aceste particule, vine de fapt în
contact cu substanţa, urgentând procesul de absorbţie. Poate provoca efectul de
“șoc” în mai puţin de 30 minute, după care moartea insectelor survine în decurs
de 24 ore.

Clienţii solicită

Fendona®15 SC oferă:

Rezultate de lungă durată

Substanța activă originală:
alfa - cipermetrin

Insecticide care să poată fi
utilizate în toate mediile

Spectru larg de combatere al insectelor

Rezultate vizibile rapid

Dispariție rapidă a insectelor dăunătoare

Reducerea riscului reapariției insectelor

Efect rezidual de lungă durată

Rapiditate și siguranță în utilizare

Doză redusă cu impact pozitiv
asupra mediului

Formulare de înaltă calitate: soluție concentrată.

Spectru de activitate și mod de folosire:
Fendona®15 SC este recomandată pentru combaterea muștelor,
gândacilor de bucătărie, ţânţarilor, puricilor, ploșniţelor și altor insecte
din domeniul igienei publice. Soluţia se aplică prin stropire în benzi cu o lăţime de
35 cm pentru combaterea gândacilor de bucătărie, pe toată suprafaţa pentru
dezinsecţia spaţiilor de depozitare, sau se respectă indicaţiile tehnice specifice
pentru insecta pe care dorim să o combatem. Cu 1 litru de soluţie de lucru se pot
trata aproximativ 20 metri pătraţi. Produsul se aplică prin pulverizare pe
suprafețele infestate astfel:

Acțiune rapidă asupra insectelor dăunătoare:
Un produs pentru mai multe aplicații casnice, comerciale și publice de
sănătate:

- Infestare slabă: 25 ml produs/5 l apă, cu o rată de aplicare de 1 l soluție de
lucru/20 mp;
- Infestare puternică sau tratament inițial: 150 ml produs/5 l apă, cu o rată de
aplicare de 1 l soluție de lucru/20 mp;
- Tratament de întreținere: 100 ml produs/5 l apă, cu o rată de aplicare de 1 l
soluție/20 mp.
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Combate insecte zburătoare și târâtoare:
• Furnici
• Purici
• Muște
• Gândaci

• Locuinţe;
• Hoteluri;
• Spitale;
• Clădiri municipale;
• Cinematografe;
• Site-uri de producţie alimentară, preparare și vânzare cu amănuntul;
• Restaurante;
• Depozite.
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Dispariţia 100% a insectelor se realizează de obicei în decurs de 30 de minute de la aplicare.

