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ЦИМИНА УЛТРА / CYMINA ULTRA
Течен емулсионен концентрат подходящ за контрол на летящи и пълзящи
насекоми.

СЪДЪРЖАНИЕ
100 грама от продукта съдържат:

Чист циперметрин (cis/trans 40/60)  g  3,5  (29 g/l) 
Тетраметрин  g  1,57 (13 g/l) 

 g  4,7 (39 g/l) 
Коформуланти  up to  100

АКТИВНА СЪСТАВКА

видове перитроиди, независимо дали естествени или синтетични. Също така е много стабилен при топлина и слънчева светлина.
и е особено подходящ за водни разтвори. Неговото остатъчно действие е почти нулево. Пиперонил бутоксид е синергист, 
който усилва действието на останалите активни съставки, чрез инхибиране на оксидативната активност на някои ензими, които
са отговорни за разграждането на инсектицидната молекула в тялото на насекомото.

ВРЕДИТЕЛИ
ЦИМИНА УЛТРА има много широк спектър на действие. Той е много ефективен срещу основните вредители: мухи, хлебарки
мравки, комари, оси, паяци, молци, бълхи, дървояди, щурци, бръмбари, кърлежи, скорпиони и т.н.
ЦИМИНА УЛТРА също така има добра ефективност срещу ларви.

ЦИМИНА УЛТРА се използва в доза от 2 - 4% (200 - 400 мл в 10 л вода). Максималната доза трябва да се използва за контрол на силна
заселеност. 1 литър от така получения разтвор може да се използва за обработка на 10 кв.м. повърхност с нормална пръскачка.

ЦИМИНА УЛТРА е почти без мирис и не оставя петна. Въпреки това трябва да се избягва обработка на прясно боядисани стени

Добре известно е, че веднъж приготвен разтвора трябва да се използва същия ден.

КАЧЕСТВА
Характеристиките на активните съставки дават на този препарат троен ефект - прочиства, контролира и има дълго остатъчно действие.
Заради тези свои функции ЦИМИНА УЛТРА е един от най-добрите инсектициди в областа на пест контрола.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Прочетете внимателно етикета преди употреба

Допълнителна важна инфорзация може да намерите в съответния информационен лист за безопасност.

Не използвайте продукта директно върху хранителни стоки, напитки или опаковки за храни.

Тъй като COLKIM намя контрол върху действителното използване на този продукт, фирмата не поема отговорност за използването му.

ТОКСИЧНОСТ
Класификация според  “THE WHO RECOMMENDED CLASSIFICATION OF PESTICIDES BY HAZARD”.

Cypermethrin Class II - LD50 (mg/kg): 250.

Tetramethrin N.C. - LD50 (mg/kg): > 5000.

PBO N.C. - LD50 (mg/kg): > 7500. DANGEROUS 
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Чист пиперонил бутоксид

Съдържа разтворител нафта

на заселеност, температура и влага, дозиране и честота на почистване. Тетраметрина е естер на хризантемна киселина и е
Ципереметрина осигурява дълго остатъчно действие, зависещо от някои важни фактори: вида повърхност, степента и вида 

един от по-слабо токсичните инсектициди на пазара в момента. Той оказва най-бързия нокдаун ефект между различните 

ПРИЛОЖЕНИЕ

тъй като циперметрина е нестабилен в алкална среда.


