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®MICROFLY CS
Μορφή: Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
Σύσταση: Cypermethrin 10%

To είναι συμπυκνωμένο εντομοκτόνο υγειονομικής σημασίας. το MICROFLY®  
ενεργό συστατικό του οποίου η  βρίσκεται συπερμεθρίν (cypermethrin)
προστατευμένη σε μικροκάψουλα. Οι μικροκάψουλες του  MICROFLY®
εναιωρούνται σε υδατικό διαλύτη χωρίς οργανικές βοηθητικές ουσίες γεγονός που 
το καθιστά άοσμο και ασφαλές για τον επαγγελματία χρήστη εφόσον τηρούνται οι 
ενδεδειγμένοι κανόνες ασφαλείας . 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΚΑΨΟΥΛΑΣ

� Όπως η φλούδα του πορτοκαλιού προστατεύει τη σάρκα του από το περιβάλλον, 
η προηγμένη τεχνολογία της μικροκάψουλας του προστατεύει   MICROFLY®
και οδηγεί σε ελεγχόμενη αποδέσμευση της δραστικής του ουσίας με 
αποτέλεσμα την  και την  του στις μεγάλη διάρκεια υπολειμματικότητά
επιφάνειες όπου και εφαρμόζεται.

� Οι φυσικοχημικές ιδιότητες του ενεργού συστατικού του MICROFLY® 
δηλαδή η  παραμένουν σταθερές και στις πιο συπερμεθρίν (cypermethrin)
δύσκολες συνθήκες όπως είναι η εφαρμογή του σε  δύσκολες επιφάνειες
εκτεθειμένες σε οργανική ουσία, ηλιακό φως κ.α.   

� Η διαδικασία της σταδιακής αποδέσμευσής του, σταθερή και μακροχρόνια 
κατά τη διάρκεια ζωής του ενεργού του συστατικού, ξεκινά αμέσως στον χώρο 
όπου και εφαρμόζεται. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ (CYPERMETHRIN)

� Υψηλή αποτελεσματικότητα κατάρριψης (knock-down),
� Μεγάλη υπολειμματικότητα,
� Μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης ανθεκτικότητας.

Το χημικό μόριο της  εμπεριέχει 3 χειρικά κέντρα συπερμεθρίν (cypermethrin)
ισομέρειας, γεγονός που το καθιστά μείγμα 8 πιθανών ισομερών και κατά συνέπεια 
μείγμα 4 διαφορετικών εντομοκτόνων (alpha-, beta-, theta- και zeta-cypermethrin). 
Επομένως κάθε ένα από αυτά τα εντομοκτόνα εμφανίζει διαφορετικές τοξικολογικές 
ιδιότητες στα έντομα στόχους και μειώνει έτσι την πιθανότητα εμφάνισης 
ανθεκτικότητας ταχύτατη αποτελεσματική ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει  και  
δυνατότητα κατάρριψης (knock-down).

Το εφαρμόζεται με καθολικό υπολειμματικό ψεκασμό επιφανειών με MICROFLY® 
ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης. Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από δημόσια κτίρια και 
βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, κατοικημένους χώρους, αγροτικούς χώρους 
και αγροτικά κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, γαλακτοκομεία). 

Kατάλληλο για εσωτερική χρήση σε οικίες 
(συμπεριλαμβανομένων κουζινών), νοσοκομεία 
(εκτός κατειλημμένων πτερυγών), εργοστάσια, 
ξενοδοχεία, εστιατόρια, δημόσιες κτιριακές 
εγκαταστάσεις, αγροτικά κτίσματα, αποθήκες και 
αμπάρια πλοίων (με την προϋπόθεση ότι οι 
ψεκασμένες επιφάνειες ΔΕΝ έρχονται σε επαφή με 
αποθηκευμένα προϊόντα, ακάλυπτες τροφές ή 
σπόρους). 
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ΠΕΔΙΟ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εσωτερικοί και 
εξωτερικοί χώροι. 

Μύγες,  
 
 

Κατσαρίδες,  
Μυρμήγκια,  

Ψύλλοι, 
Κοριοί, 

 
 

Σφηκοφωλιές 

Για κανονική προσβολή  

Διαλύστε το προϊόν σε νερό,σε 
αναλογία 1:200 και εφαρμόστε 1 
λίτρο του διαλύματος ανά 10-15 
τ.μ.  

Για έντονη προσβολή:  

Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε 
αναλογία 1:100 (δηλ. 10 κ.εκ. 
MICROFLY σε 1 λίτρο νερό) και 
εφαρμόστε 1 λίτρο ψεκαστικού 
διαλύματος σε 10 τ.μ. 

Καθ΄ όλη τη  
διάρκεια του έτους 

 

Κάτοχος έγκρισης:

BLEU LINE S.r.l., Via Virgilio, 
28 – Z.I. Villanova – 47122 Forli 
(FC) - Italy (Ιταλία)

Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά: 

QUATRO CHEMICALS OE, Μονής Σέλτσου 11, 
111 43, Αθήνα, Αττική, 211 411 30 40
info@quattrochemical.gr

Αριθμός έγκρισης ΥπΑΑΤ:  ΤΠ18-0248

Διαθέσιμες συσκευασίες: 250, 500 & 1000 ml
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Καταστήματα πώλησης: Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από 
καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι 
συσκευασίες άνω των 250ml θα αναγράφουν τη φράση 
«επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια 
απεντομώσεων - μυοκτονιών από το ΥπΑΑΤ».

®MICROFLY CS

Εσωτερικοί και εξωτερικοί
κατοικημένοι χώροι,
δημόσιοι χώροι,
βιομηχανικοί χώροι,
πτηνοτροφεία,
κτηνοτροφεία,
σημεία συλλογής
απορριμμάτων,
μέσα μαζικής
μεταφοράς, χώροι
πρασίνου, χώροι
παραγωγής,
επεξεργασίας,
τυποποίησης και
αποθήκευσης
τροφίμων. Κενά
σιλοφόρα οχήματα
μεταφοράς
τροφίμων (σιτηρών
και προϊόντων
επεξεργασίας τους)
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