
    Υψηλή αποτελεσµατικότητα

   Εφαρµογές σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες 
κατοικηµένων χώρων

    Εκτεταµένος έλεγχος σε ένα ευρύ φάσµα εντόµων 
υγειονοµικής σηµασίας
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Fendona®

Παρασιτοκτόνο υγειονοµικής 
σηµασίας



Για περισσότερες πληροφορίες:
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100    Fax: 210 68.60.217   e-mail: pestcontrol-basf-GR@basf.com 

www.pestcontrol.basf.gr

Χρησιµοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα        
µε ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε            
την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά           
µε το προϊόν πριν από τη χρήση. 
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και 
σύµβολα πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν.
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Το Fendona® 16 SC είναι σήµα κατατεθέν της BASF.
Το Fendona® 16 SC περιέχει alphacypermethrin.

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως συµβουλή. Οι συστάσεις όσον αφορά στη χρήση, 
που παρέχονται µαζί µε κάθε προϊόν, πρέπει να τηρούνται µε προσοχή.

www.pestcontrol.basf.gr

BASF 
Pest Control Solutions

Λύσεις για κάθε πρόβληµα παρασίτων υγειονοµικής σηµασίας.

Παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως συµβουλή. Οι συστάσεις όσον αφορά στη χρήση,
που παρέχονται µαζί µε κάθε προϊόν, πρέπει να τηρούνται µε προσοχή.

Το Fendona® 6 SC είναι σήµα κατατεθέν της BASF.
Το Fendona® 6 SC περιέχει alphacypermethrin.

Για περισσότερες πληροφορίες:

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 449, 153 43, Αγ. Παρασκευή
Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100, Fax: 210 68.60.217, e-mail: pestcontrol-basf-GR@basf.com 

www.pestcontrol.basf.gr

Υψηλή αποτελεσµατικότητα
Εφαρµογές σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες κατοικηµένων χώρων
Εκτεταµένος έλεγχος σε ένα ευρύ φάσµα εντόµων υγειονοµικής σηµασίας

www.pestcontrol.basf.gr

 Πυκνό εναιώρηµα (SC) που ανά λίτρο περιέχει 60 γρ. alphacypermethrin (αλφασυπερµεθρίν)
 
 Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου, για την καταπολέµηση ιπτάµενων και βαδιστικών εντόµων 
 υγειονοµικής σηµασίας, σε κατοικηµένους χώρους
 
 Οµοιόµορφη κάλυψη και εξαιρετική προσκόλληση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες
 
 Εκτεταµένος έλεγχος σε ένα ευρύ φάσµα εντόµων υγειονοµικής σηµασίας
 
 Κατάλληλο να εφαρµόζεται σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες κατοικηµένων χώρων,  όπως κατοικίες, 
 αποθήκες, στάβλους, τουαλέτες, λεβητοστάσια κ.ά.

N

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χρησιµοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα
µε ασφαλή τρόπο. ∆ιαβάζετε πάντοτε
την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά
µε το προϊόν πριν από τη χρήση.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, 
µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς 
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Πολύ τοξικό για τις µέλισσες.
Οµοίως µε άλλα συνθετικά πυρεθρινοειδή, 
το προϊόν αυτό µπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

Παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας

Έντοµα
στόχοι

Κατσαρίδες (Dictyoptera)
Κουνούπια (Diptera)

Μύγες (Diptera)
Μυρµήγκια (Hymenoptera)

Ψύλλοι (Siphonaptera)
Κοριοί (Hemiptera)

Σκόροι (Lepidoptera)
Ψαράκια, Ψαλίδες (Apterygota) κ.λπ.

∆όσεις
(κ.εκ. / 5 λίτρα)

25 - 50
(για κάθε 100m2)

Τρόπος
εφαρµογής

Καθολικός ψεκασµός των 
επιφανειών µε κοινούς 
ψεκαστήρες, χαµηλής 

πίεσης (όχι πάνω από 2 atm)

Πεδίο
εφαρµογής

Επιφάνειες
εσωτερικών

και εξωτερικών
κατοικηµένων χώρων
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Φάσµα δράσης
Πεδίο εφαρμογής       Στόχοι     Δόσεις κ.εκ. / 5 λτ. νερό    Τρόπος  Εφαρμογής

Επιφάνειες 
εσωτερικών 
και εξωτερικών 
κατοικηµένων 
χώρων

Βαδιστικά και 
ιπτάµενα έντοµα 
(όλα τα στάδια 
της ανάπτυξής 
τους)*

25 – 50
(για κάθε 100 µ2 )

Καθολικός ψεκασµός 
των επιφανειών µε 
κοινούς ψεκαστήρες, 
χαµηλής πίεσης 
(που να µην υπερβαίνει 
τις 2 atm.)

* Κατσαρίδες, κουνούπια, µύγες, µυρµήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σκόροι, ψαράκια, ψαλίδες, κ.λπ.
Δραστικό εναντίον των ακµαίων και προνυµφικών σταδίων των εντόµων, µε σηµαντική ωοκτόνο δράση.

Fendona®

Παρασιτοκτόνο υγειονοµικής 
σηµασίας


