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RODENTICIDY- pro profesionály

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

INSEKTICIDY - pro amatéry

Před použitím přípravků vždy důkladně pročtěte text etiket, návody na použití
a další informace v příbalových letáčcích.
Používejte přípravky bezpečně s ohledem na životní prostředí.

Vulcan je registrovaná ochranná známka PelGar International Ltd., Velká Británie.
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Profesionální použití
Obsah 27 gramů

VULCAN DÝMOVNICE
• Pyrethroidní účinná látka permethrin (13,25% váhově) působí na hmyz dráždivě a nutí i skrytě žijící jedince

1 dýmovnice na kubaturu:
1000 m3 létající hmyz
250 m3 blechy, moli
62,5 m3 štěnice domácí, mravenci a švábi aj.

ŠKŮDCE

•

Velikost prostor (za předpokladu standardní výšky stropu 2,5 m)
20 x 10 m
10 x 10 m
do 40 x 10 m

•
•

Létající hmyz

-

1 dýmovnice

1 dýmovnice

Blechy a moli

-

2 dýmovnice

8 dýmovnic

1 dýmovnice

4 dýmovnice

16 dýmovnic

Štěnice a jiný lezoucí hmyz

Použití:
Ve veřejných hygienických prostorách včetně nemocnic (neobsazených lůžkových oddělení), v průmyslových a obecních budovách a prostorách pro manipulaci s potravinami (jejich skladování) ve výrobnách, prázdných skladech
apod. Přípravek lze rovněž použít v zoologických zahradách, prodejnách pro chovatele, kotcích, veterinárních praxích
a laboratorních ubytovacích prostorách pro zvířata (kromě ohrad a klecí pro zvířata). Výrobek není určen pro použití na obilí.

VULCAN Fumer Midi

Amatérské i profesionální použití
Obsah: 4 dýmovnice po 11 g

Létající hmyz

Návod na použití:
•
•
•
•
•

1 dýmovnice na kubaturu:
400 m3 létající hmyz
100 m3 blechy a moly šatní
25 m3 štěnice domácí, mravenci a švábi aj. lezoucí hmyz

ŠKŮDCE

•
•

•

Velikost prostor (za předpokladu standardní výšky stropu 2,5 m)
8x5m

8 x 10 m

do 16 x 10 m

-

-

1 dýmovnice

Blechy a moli

1 dýmovnice

2 dýmovnice

4 dýmovnice

Štěnice a jiný lezoucí hmyz

4 dýmovnice

8 dýmovnic

16 dýmovnic

ke kontaktu s dýmem.
Hmyz po kontaktu s dýmem hyne po velmi krátké době, a to dotykově, požerově i fumigačně.
K dispozici jsou dýmovnice Vulcan Fumer Max (pro profesionály) a Vulcan Fumer Midi pro amatérské (a rovněž
profesionální) použití.
Dýmovnice Vulcan jsou vyrobené podle vlastního speciálně navrženého složení (původně společnosti
Agropharm Ltd.).
Pro zajištění bezpečného a snadného používání byl pro tyto dýmovnice (zejména pro amatérské použití) navržen
speciální systém knotů nevydávajících jiskry při zapálení.
Dýmovnice nezanechávají rezidua ani zápach.
K mimořádné síle účinnosti na široké spektrum hmyzu jsou Vulcan dýmovnice přirozenou a doporučenou volbou
pro hubení létajícího a lezoucího obtížného hmyzu.

•
•
•
•

Pro dosažení nejlepších výsledků proveďte fumigaci v pozdním odpoledni.
Zvažte, kolik dýmovnic budete potřebovat pro ošetření zamořených prostorů (dle aplikačních dávek).
Před ošetřením zajistěte, aby se v ošetřovaných prostorách nepohybovali lidé ani zvířata (včetně ryb).
Plechovky rozestavte rovnoměrně na nehořlavé podložky odolné proti vysokým teplotám, např. talíř na hliníkové
fólii o velikosti 50 cm x 50 cm.
Zajistěte co nejvyšší neprodyšnost ošetřovaných prostor (utěsnění oken, dveří, větráků, vypnutí klimatizace atd.),
aby dým nemohl unikat.
Otevřete dýmovnici a zapalte vyčnívající knot nejprve u dózy, která je nejvíce vzdálená k východu, poté
zapalte další dýmovnice a dále postupujte směrem ke dveřím, abyste nepracovali v dýmu. Není nutné utěsňovat
dveře páskou.
Asanovaný prostor označte a opusťte nejméně na 2 hodiny, nejlépe přes noc a poté jej důkladně vyvětrejte.
V případě silného zamoření opakujte dýmování 3x s odstupem 5 až 7 dnů.
Optimální doba pro expozici lezoucího hmyzu je 4-6 hodin.
V případě ošetření proti štěnicím použijte dýmovnice ve spojení s insekticidními postřikovými přípravky Cytrol
Forte 2x10 g a Cytrol Insect Trigger (amatérské použití) nebo pak Bandit Super 10 EW, Cimetrol, Vulcan Super
10 EC (profesionální použití).

Použití:
V domácím prostředí, ve veřejných hygienických prostorách včetně nemocnic (neobsazených lůžkových oddělení),
průmyslových a obecních budov a prostorách pro manipulaci s potravinami (jejich skladování) výrobě, prázdných
skladech apod. Přípravek lze rovněž použít v zoologických zahradách, prodejnách pro chovatele, kotcích, veterinárních praxích a laboratorních ubytovacích prostorách pro zvířata (kromě ohrad a klecí pro zvířata). Výrobek není určen
pro použití na obilí.

Testování účinnosti dýmovnic Vulcan na hlavních škůdcích:
Dýmovnice byly nezávisle testovány v autorizovaných laboratořích s cílem prokázat jejich účinnost při
standardní aplikační dávce. Aktivita byla rovněž porovnávána s významným konkurenčním standardem
pro hlavní indikační druhy hmyzu v doporučené dávce. Výsledky jednoznačně prokazují vysokou účinnost dýmovnic Vulcan (v Anglii pod názvem Fortefog).

PILOUS ČERNÝ Sitophilus granarius

VÝZNAMNÝ KONKURENČNÍ
PŘÍPRAVEK

ŠTĚNICE Cimex (field) - v terénu

0

ŠTĚNICE Cimex (lab) - laboratorně

20

ZAVÍJEČ PAPRIKOVÝ Plodia interpunctella

40

VÝZNAMNÝ KONKURENČNÍ
PŘÍPRAVEK

% ÚMRTNOSTI

60

KOMÁR Blatta germanica

0

80

BLECHA KOČIČÍ Ctenocephalides felis

20

MOL KOŽEŠINOVÝ Tinea pellionella

40

ZAVÍJEČ PAPRIKOVÝ Plodia interpunctella

60

KOMÁR Musca domestica

80

KOMÁR Culex fatigans

Zapálení
ení dýmovnice

100

KOMÁR Aedes aegypti

1

100

% ÚMRTNOSTI

• Nutná ochrana vodních zdrojů (při aplikaci v uzavřených objektech je nutné řádně zakrýt vodní plochy,
např. akvária apod.).
• Neošetřujte prostory obydlené netopýry.
• Nechráněným/nepoučeným osobám a zvířatům zamezit vstup na ošetřovaná místa.
• Zákaz používání přípravku ve volné přírodě!
• Přípravek se nesmí použít proti mouše domácí v ubytovacích prostorách pro zvířata v intenzivním nebo
kontrolobo kontro
vaném prostředí, protože je pravděpodobné, že způsobí selhání účinnosti z důvoduu rezistence vůči inse
insekticidu.
ekticidu.
• Nevdechujte kouř / dým.
• Zamezte kontaminaci potravin, kuchyňského
přicházejících
ho náčiní či povrchů při
icházejících do styku s potravinami.
• Po rozplynutí dýmu ošetřený prostor důkladně
adně vyvětrejte.
3
• Přípravek je nebezpečný pro včely.
2

LESÁK SKLADIŠTNÍ Oryzaaephilus surinameris

Pokyny a upozornění:

Ilustrační kresby hmyzu ® Josef Dvořák

VULCAN Fumer Max

