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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.
Stan na dzień 02.01.2020 r.

// Szeroki zakres zastosowań w zwalczaniu owadów
// Niezbędny produkt do dezynsekcji w zakładach spożywczych

EW165

EW165

Produkt do zwalczania owadów, na bazie wody, zawierający
naturalny wyciąg z kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego
Produkt na bazie wody,
zawierający naturalny wyciąg
z kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego
// Rozpuszczalny w wodzie.
// M
 inimalna zawartość oleju mineralnego i lotnych związków organicznych zapewnia możliwość użycia w różnych warunkach.
// U
 nikalna technologia FFAST opóźniająca parowanie
i zapewniająca większą skuteczność produktu.
// Z
 awiera wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego.

Uniwersalny
// P
 rzeznaczony do aerozolowania w powietrzu i oprys
kiwania powierzchni w pomieszczeniach.
// G
 otowy do użycia w aerozolu w bardzo małych ilościach lub przeznaczony do rozcieńczenia i opryskiwania powierzchni.
// N
 adaje się do stosowania w połączeniu z innymi insektycydami.
// W
 ykazuje ograniczone działanie pozostałościowe
– doskonały do użycia w przemyśle spożywczym.

Szeroki zakres zastosowań
w zwalczaniu owadów
// Z
 walcza wiele gatunków owadów latających i biega
jących.
// W
 ypłasza, poraża i zwalcza owady. Wykazuje działanie
pokarmowe i kontaktowe.

AQUAPY® EW165
– szczególnie polecany
w przemyśle
spożywczym

Właściwości użytkowe
// B
 ezwonny, nieplamiący, niepozostawiający zabrudzeń i niepalny – idealnie nadaje się do stosowania
w pomieszczeniach publicznych, w tym w miejscach
produkcji i przygotowania żywności.

Pyretryny
AQUAPY® EW165 zawiera wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium)
otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym – 30 g/l. Synergetyk zawarty w produkcie
i piperonylobutoksyd wzmacnia biologiczne działanie
pyretroidów.
Powyższe dwa składniki połączone są w produkcie
AQUAPY® EW165 w optymalnym stosunku, zapewniającym doskonałe działanie biologiczne.

Rozpuszczalność w wodzie
AQUAPY ® EW165 został opracowany pod kątem
zmniejszenia do minimum stosowania rozpuszczalników
mineralnych na bazie węglowodorów i lotnych rozpuszczalników organicznych.
W AQUAPY® EW165 wykorzystano pionierską technologię FFAST (ang. Film Forming Aqueous Spray Technology). Zarówno w postaci gotowej do użycia, jak i przeznaczonej do rozcieńczenia w wodzie, kropelki produktu
AQUAPY® EW165 są otoczone powłoką polimeru składającego się z alkoholi o długich łańcuchach. Alkohole te
minimalizują parowanie, zapewniając, że środek owadobójczy w nich zawarty dotrze do celu bez strat.
Próby prowadzone w warunkach naturalnych wykazały,
że AQUAPY® EW165 jest co najmniej równoważnym,
a często lepszym produktem w porównaniu ze środkami
produkowanymi na bazie oleju i rozpuszczalników organicznych.

Uniwersalność produktu
Skuteczne zwalczanie wielu gatunków
AQUAPY® EW165 działa skutecznie na wiele gatunków
owadów. Produkt zwalcza metodą oprysku powierzchni
zarówno owady latające jak i biegające. W przypadku
zastosowania metody zamgławiania AQUAPY® EW165
sprawdza się w eliminacji owadów latających w pomieszczeniach zamkniętych.
AQUAPY® EW165 szybko poraża i zabija owady, a także
ma działanie wypłaszające, co bardzo przydatne jest tam,
gdzie szkodniki znajdują wiele kryjówek. Produkt zasadniczo został zaprojektowany do aerozolowania w powietrzu
celem zwalczania owadów latających, lecz przy pomocy
oprysku rezydualnego może służyć także do zwalczania
owadów biegających. Owady biegające i latające, spoczywające na powierzchniach, można zwalczać, opryskując produktem AQUAPY® EW165 powierzchnie, na
których szkodniki odpoczywają.

Krótka aktywność pozostałościowa
na powierzchniach wskazana
w przemyśle spożywczym
Pyretryny wchodzące w skład AQUAPY® EW165 ulegają
biodegradacji i rozkładowi pod wpływem działania światła i powietrza. Przy powierzchniowym stosowaniu produktu w zalecanych niskich dawkach aktywność pozostałościowa może utrzymywać się krócej niż 48 godzin.
Przy stosowaniu większych zalecanych dawek aktywność
pozostałościowa może utrzymywać się do dwóch tygodni
w zależności od warunków występujących w chronionym
pomieszczeniu.

Łączenie z innymi środkami
Produkt AQUAPY® EW165 można stosować w wielu
sytuacjach. Zarówno po aerozolowaniu w powietrzu,
jak i opryskiwaniu na powierzchni, AQUAPY® EW165
spowoduje szybkie wywabienie owadów, ogłuszenie
i zwalczenie.
Produkt można także stosować w ramach kompleksowych programów zwalczania szkodników (IPM), ponieważ idealnie nadaje się do łączenia z innymi środkami
owadobójczymi, np. opryskami lub przynętami, gdyż
uzupełnia ich działanie.

Jak stosować produkt
AQUAPY® EW165?
Jako oprysk powierzchniowy: należy stosować ręczne,
mechaniczne lub elektryczne opryskiwacze dające normalny, grubokroplisty oprysk. Przy zwalczaniu owadów
biegających opryskiwać miejsca przebywania i gnieżdżenia się owadów, specjalną uwagę zwracać na dokładne
potraktowanie szczelin i pęknięć powierzchni. Nie opryskiwać w pobliżu żywności. Czas działania produktu będzie
zależał od zastosowanej dawki i środowiska, w którym
produkt został zastosowany (rodzaj powierzchni, stan
higieniczny, wilgotność, temperatura itp.).
Jako zamgławianie przestrzenne: ULV, mgła termiczna.
Do stosowania ULV zaleca się, aby zamgławiacz produkował krople o wielkości 25-50 µm. W przypadku stosowania jako gorąca mgła aparat musi być przystosowany
do roztworów zawierających wodę. Przed zastosowaniem
produktu zamknąć drzwi i okna, wyłączyć wentylację.
Zamgławiać dokładnie w całym pomieszczeniu, zwrócić
szczególną uwagę na miejsca, w których owady chętnie
przebywają. Zamgławianie rozpocząć od najdalszej części pomieszczenia, udając się w kierunku wyjścia. Po użyciu produktu pomieszczenie pozostawić zamknięte przez
30-60 minut. Dopuszcza się stosowanie produktu w obecności dokładnie opakowanych artykułów spożywczych.
W obiektach narażonych na obecność szkodników zaleca
się stosowanie AQUAPY® EW165 co tydzień, a przy dużej
ilości szkodników nawet częściej.
Zwalczanie gniazd os: produkt AQUAPY® EW165 należy
stosować obficie bezpośrednio na gniazda os, do momentu
nasycenia gniazd, najlepiej wieczorem lub wtedy, kiedy
aktywność os jest minimalna. Zaleca się stosowanie odpowiedniego ubrania ochronnego.

