CYTROL SUPER SG
Biocidní přípravek pro profesionální použití.

Je dodáván ve formě světlešedých granulí. Zapaluje se prskavkou vloženou do krabičky s
dýmovnicí. Přípravek používáme v uzavřených, dobře utěsněných prostorách. Dýmovnice je
vhodná k ošetření prostor, kde běžná konvenční aplikace není možná, jako jsou např. prázdné
sklady, sila, prázdné stáje a kravíny, apod. Dýmovnici lze rovněž použít pro fumigaci prázdných
transportních kontejnerů, železničních vagónů, potravinářských zařízení jakou pekárny, mlýny
apod.
Dýmovnice Cytrol Dust Super SG je účinná proti všem druhům létajícího, odpočívajícího a
lezoucího hmyzu včetně skladištních škůdců (mouchy, komáři, vosy, sršně, blechy, štěnice,
mravenci, švábi, potemníci, pilousi, housenky zavíječů, moli aj.). Hubí všechna pohybová stadia
hmyzu včetně larev, není účinná na vajíčka a kukly.
Účinná látka: 7,5g cypermethrin a 2,5g piperonylbutoxid v 1 dýmovnici
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účinný
rychle působící
snadno použitelný
nízkotoxický
ekonomický
tuzemský výroba, plnění a balení

Použití: Pyrotechnická složka přípravku vyvíjí hustý (anorganický) dým, na jehož mikročásticích
je velice jemně rozptýlen účinný insekticid (syntetický pyrethroid) s přídavkem synergizátoru,
který zefektivňuje a urychluje účinek přípravku. Výsledkem je rychlý tzv. “knock-down”
(ochromující) účinek na hmyzí škůdce. Pyrethroidní účinná látka působí na hmyz dráždivě a nutí i
skrytě žijící jedince ke kontaktu s dýmem. Hmyz po kontaktu s dýmem hyne ve velmi krátké
době, a to dotykově, požerově i fumigačně.
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.
Insekticidní zásah dýmováním patří k vysoce ekonomicky výhodným – v poměru účinné látky k
objemu ošetřovaného prostoru, a to i vzhledem k okolnosti, že dým pronikái i do míst těžko jinak
dostupných. Do zadýmovaného prostoru doporučujeme nevstupovat po dobu 24 hodin (zdůvodu
zajištění maximálního účinku) a poté ošetřený prostor důkladně vyvětrat.
Dávkování:
• létající hmyz (mouchy, komáři, vosy, sršně, housenky zavíječů, moli) 1 dýmovnice / 1000 m3
• lezoucí a skladištní škůdci (blechy, štěnice, mravenci, švábi, potemníci, pilousi) 1 dýmovnice /
250 – 500 m3

Přípravek pouze pro profesionální
použití!
( tyto přípravky mohou nakupovat pouze osoby s platným osvědčením II.
stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky dle zákona č.
199/2012 Sb. a vyhlášky č. 206/2012 Sb. nebo osoby, za které se osoba s
takovým platným osvědčením zaručí. )
Rizikovost:

Přípravek je klasifikovaný jako hořlavý, zdraví škodlivý, nebezpečný pro
životní prostředí, zdraví škodlivý

