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Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed
każdym użyciem należy zapoznać się z treścią
etykiety produktu.
Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny.
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// Insektycyd o szerokim spektrum działania
// Do stosowania we wszystkich typach budynków
mieszkalnych i biurowych, fabrycznych
i użyteczności publicznej
// Szybki efekt porażenia owadów
// Praktyczny, czysty i łatwy w użyciu

Uniwersalny produkt do zwalczania owadów biegających
oraz much
Insektycyd do stosowania
we wszystkich typach budynków
mieszkalnych i biurowych, fabrycznych
i użyteczności publicznej.

K-Othrine 2,5 Flow zawiera
2,47 g/100 g deltametryny

Może być używany w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, fabrycznych, użyteczności publicznej,
w barach, restauracjach, hotelach, zakładach przetwórstwa spożywczego, piekarniach, oborach, chlewniach,
kurnikach, zabudowaniach gospodarczych itp.
K-Othrine 2,5 Flow może być stosowany do dezynsekcji w szpitalach, żłobkach, przedszkolach przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności – zabiegów
dezynsekcyjnych nie wolno wykonywać w obecności
osób postronnych.

K-Othrine 2,5 Flow jest koncentratem w postaci zawiesiny na bazie wody. Dzięki takiej formulacji podczas
mieszania z rozcieńczalnikiem – wodą – zachowuje się
jak emulsja, natomiast w miejscach, w których wykonano oprysk, działa jak proszek zawiesinowy, dzięki
czemu duża ilość środka pozostaje dostępna dla
owadów i nie wsiąka w podłoże.

Szybki efekt porażenia owadów
Produkt K-Othrine 2,5 Flow działa drogą kontaktową
i pokarmową. Szybko penetruje kutykulę owadów,
zapewniając ich wypłaszanie, skuteczne porażanie
i zabijanie.

Produkt praktyczny, czysty
i łatwy w użyciu
Formulacja bezzapachowa, nieplamiąca i niebrudząca,
na bazie wody, zapewnia łatwe i czyste stosowanie
w różnych warunkach

Substancja czynna produktu
K-Othrine 2,5 Flow
K-Othrine 2,5 Flow zawiera deltametrynę – syntetyczny,
fotostabilny pyretroid, który zapewnia długotrwałe działanie na większości powierzchni. Deltametryna jest jedną
z najsilniejszych substancji czynnych z grupy pyretroidów, dzięki czemu zapewnia wysoką skuteczność
w małych dawkach. Działa na centralny i peryferyjny
układ nerwowy owadów, wykazuje działanie wypłaszające, porażające i bójcze.

Szkodliwość wybranych szkodników

Muchy mogą przenosić pasożyty jelitowe lub ich jaja oraz
są potencjalnymi nosicielami chorób takich jak czerwonka,
grypa żołądkowa, dur brzuszny, cholera i gruźlica. Nie są
wybredne: odwiedzają i żerują na każdym rodzaju dającego
się rozpuścić stałego pokarmu, którym może być zarówno
wilgotna, gnijąca materia, jak i żywność przeznaczona dla
ludzi. Muchy rozpuszczają pokarm, zwracając nań treść
żołądkową wraz z sokami trawiennymi. „Płyn” ten jest nas
tępnie pobierany za pomocą ssących elementów aparatu
gębowego. W ten sposób owad pobiera także organizmy
patogenne, które mogą być rozprzestrzeniane podczas kontaktu z innymi powierzchniami lub mogą ulegać pasażowaniu
przez układ pokarmowy w jego ciele.

Zakres działania owadobójczego
K-Othrine 2,5 Flow zwalcza następujące organizmy szkodliwe:
// K
 araczan amerykański (Periplaneta americana)
// K
 araczan prusak (Blatella germanica)
// M
 ucha domowa (Musca domestica)

Jak stosować produkt
K-Othrine 2,5 Flow?
100 ml produktu K-Othrine 2,5 Flow zmieszać
z 10 l wody. Sporządzoną mieszaniną (1%)
opryskać drogi przebiegu i miejsca gromadzenia się owadów, używając ok. 50 ml roztworu na 1 m² powierzchni. Przed opryskiem
należy oczyścić powierzchnie, na które
będzie dozowany roztwór. Opryskiwać
ściany, sufity, powierzchnie wokół okien
i inne miejsca, na których owady chętnie
siadają. Jeżeli to możliwe, należy opryskać
również miejsca składowania obornika
i ściółki oraz zużytą ściółkę, którą należy
przechowywać jak najdalej od budynków inwentarskich. W miejscach, gdzie
ze względu na szybki rozwój populacji
owadów może pojawić się odporność,
powinno się stosować rotację produktów, tzn. używać środków zawierających substancje czynne należące do
różnych grup chemicznych.

Karaczany (prusaki i karaluchy) są potencjalnymi nosicielami
chorób takich jak czerwonka, grypa żołądkowa, dur brzuszny
i polio. Są wszystkożerne, a ich dieta obejmuje fermentujące
produkty, brudne bandaże, włosy, wyprawioną skórę, pergamin, tapety, kał i żywność przeznaczoną dla ludzi. Ta ostatnia
może zostać skażona poprzez przeniesienie czynników chorobotwórczych na ciele owada lub w jego odchodach. Karaczany
i ich odchody mogą powodować reakcje alergiczne, zwłaszcza
u osób wrażliwych, np. astmatyków. Do ekspozycji może dojść
drogą pokarmową lub oddechową wraz z drobinami materiału
pochodzącego od karaczanów obecnymi w unoszącym się
w powietrzu kurzu. Dodatkowo żywność może zostać skażona
charakterystycznym dla karaczanów odorem, którego źródłem
są ich odchody, wydzieliny gruczołów ślinowych/odwłokowych
lub martwe owady.

Gdzie opryskiwać?
Wybór miejsc stosowania zależy od gatunku i zwyczajów zwalczanego owada.
PRUSAKI I KARALUCHY – Oba gatunki żyją i rozmnażają
się wewnątrz pomieszczeń. Opryskiwane powinny być
drogi ich przebiegu oraz kryjówki (wzdłuż listew podłogowych, za kredensami, za chłodziarkami, okolice rur centralnego ogrzewania i kanalizacji). W miejscach gdzie nie
może być zastosowany oprysk rekomendujemy użycie żelu
Maxforce Prime.
MUCHY – Produkt bardzo skutecznie zwalcza muchę
domową będącą w spoczynku. Należy opryskiwać
powierzchnie ścian, sufitów i podłóg.

