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ЦИМИНА / CYMINA
Течен емулсионен концентрат.

СЪДЪРЖАНИЕ

Чист циперметрин (cis / trans 40/60)  g  3,7 (30 g/l)

Коформуланти  up to  100

Съдържа разтворител нафта.

АКТИВНА СЪСТАВКА
Циперметрина действа чрез контакт и поглъщане на централната и периферна нервна система на 
насекомите, причинявайки хипервъзбудимост, треперене и конвулсии. Тази прекомерна нервна дейност, спира предаването на импулси, 
което води до парализа и смърт. Циперметрина осигурява на продукта дълго остатъчно действие. То зависи от някои важни фактори:
вида повърхност, степен и вид на заселеност, температура и влага, дозиране и честота на почистване.

ВРЕДИТЕЛИ
ЦИМИНА е високо ефективен срещу основните вредители: мухи, хлебарки мравки, оси, бръмбари, въшки, паяци, скорпиони, молци, 
дървояди, щурци 

ЦИМИНА също така има добра ефективност срещу ларви.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЦИМИНА трябва да се използва в доза от 2 - 4 % (200 - 400 мл в 10 литра вода). Максималната доза трябва да се използва за контрол на
силна заселеност или при порьозни повърхности

Така получения разтвор се пръска с пръскачка, като се обработват 10 кв.м. с 1 литър разтвор.

ЦИМИНА не оставя петна. Въпреки това трябва да се избягва обработка на прясно боядисани стени, тъй като циперметрина
е нестабилен в алкална среда.

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

КАЧЕСТВА
ЦИМИНА е инсектицид, който предлага най-добрата стойност за парите си.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Прочетете внимателно етикета преди употреба.

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

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

Продукта трябва да се използва само от обучен персонал.

Тъй като COLKIM няма 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.
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Publication reserved to qualified health care  personnel.

100 грама от продукта съдържат:


