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VULCAN

Super EC

biocidní přípravek pro profesionální použití

JAK PŘÍPRAVEK PŮSOBÍ
Přípravek usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed a má také výrazné fumigační vlastnosti. Dráždivé účinky
vyvolávají neklid a kontakt hmyzu (ukrytého v puklinách a škvírách) s přípravkem. Velmi spolehlivě hubí všechna
vývojová stadia hmyzu.

PROTI KTERÝM ŠKŮDCŮM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME
Létající hmyz:
Lezoucí hmyz:
Skladištní škůdci:

moucha domácí, vosy, dospělci komárů , moli.
švábovití, blechy, štěnice, cvrček domácí, pavouci,
kobercoví brouci, rybenky aj.
potemník, pilous, korovník, lesák a další.

KDE PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME
V domácnostech, k dezinsekci potravinářských provozů (pekárny, mlýny, mlékárny,
y pivovary,
pi
jatka) , restaurací,
nemocnic, prázdných skladů a technických prostor, na skládkách, v okolí popelnic, na likvidaci mravenčích nebo
vosích hnízd apod.

JAKÝM ZPŮSOBEM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME
Proti švábovitým, mouše domáci, blechám štěnicím, cvrčkům domácím

postřikují se všechna místa a do úkrytů, kde se vyskytují dospělci nebo larvy a nymfy.

Proti mravencům a dřevokazům

používá se vyšší dávka ve formě bariér, které zabraňují pronikaní mravenců z venku do budov, mezi budovami.
Dřevěné stavby se ošetřují proti napadení dřevokazy.

Proti dospělcům komárů

postřik se aplikuje na místa (stěny, stropy atd.), kam komáři usedají, u vsáklivých povrchů se doporučuje použít vyšší
dávku.

Proti larvám komárů rodu Culex

postřikují se líhniště jako jsou zatopená technická podlaží, odkalovací nádrže, septiky apod., v žádném případě
nepoužívat v čistých vodách!

Proti skladištním škůdcům
Je nutné dokonale mechanicky vyčistit a připravit asanovaný objekt, což zvyšuje perzistentní účinky na škůdce. Nástup
účinnosti po zasažení hmyzu je rychlá, k tremoru dochází již během hodiny, u méně citlivých brouků do 3 hodin.
K úplnému vyhynutí dojde v průběhu 7 dní. Perzistentní účinnost po postřiku je asi 1 měsíc, u citlivějších druhů
se prodlužuje na 2 měsíce.

DÁVKOVÁNÍ

Slabé zamoření: 40 ml přípravku v 5 litrech vody na 100 m
Silné zamoření: 100 ml přípravku v 5 litrech vody na 100 m
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Vulcan Super EC lze použít v potravinářských provozech dle stanoviska Ústavu pro státní kontrolu
veterinárních preparátů a léčiv Brno pod číslem 3/2012 z 20.1. 2012.
Před použitím vždy důkladně pročtěte celý text etikety s návodem na použití.
V případě nutnosti si vyžádejte bezpečnostní list k přípravku u distributora nebo na www.pelgar.cz

UPOZORNĚNÍ: V budoucnu bude tento koncentrát
nahrazen Cytrol ULV se stejnou kombinací účinných složek
(cypermethrin a piperonylbutoxid), ale ve formě ULV pro
ředění vodou, kerosenem/naftou nebo bez ředění.

INFORMACE

PelGar s.r.o.

Na zadní straně lahve je nalepena
skládanka s celým zněním etikety.
sk

Na Výsluní 2424/7, 100 00 Praha 10
Telefon: 608 923 215, 602 219 959, 274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz

BALENÍ
B

www.pelgar.cz
Vulcan je registrovaná obchodní známka PelGar International Ltd., Velká Británie.
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Vulcan
Super EC se dodává v 1 litrových PET lahvích
(10 x 1 litr v přepravním kartonu)
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