
Προϊόντα Δημόσιας Υγείας

Το FENDONA είναι κατάλληλο να εφαρμόζεται σε
εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες 
κατοικημένων χώρων όπως οικίες, νοσοκομεία, 
εστιατόρια, αποθήκες, σταύλους, βιομηχανίες 
τροφίμων, δημόσια κτίρια, πλοία, αεροπλάνα κ.λ.π.

Με το FENDONA επιτυγχάνεται η γρήγορη
κατάρριψη και ο εκτεταμένος έλεγχος σε ένα
ευρύ φάσμα εντόμων επικίνδυνων για τη δημόσια 
υγεία όπως:
• Μύγες
• Κατσαρίδες
• Μυρμήγκια
• Μέλισσες, Σφήκες
• Κουνούπια
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Παρασιτοκτόνο Υγειονομικής Σημασίας
με Μεγάλη Διάρκεια Δράσης

Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας
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Κατάλληλο για την καταπολέμηση
των ενοχλητικών εντόμων σε εσωτερικούς
& εξωτερικούς χώρους στο σπίτι

• Αράχνες
• Ψαράκια
• Σκόροι
• Ψύλλοι
• Κοριοί

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ • ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΣΠΟΡΟΙ • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ YΓΕΙΑΣ
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Πάφος: ΒΙ.ΠΕ. Κονιά, Τηλ: 26963556, Λάρνακα: Τηλ: 99679698, Αμμόχωστος: Τηλ:99205537

www.agrolan.com.cy



ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Γεωγίας Αρ Άδειας Κυκλοφορίας: 2473

Το FENDONA είναι ένα υψηλής αποτελεσματικότητας
παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας, που περιέχει 60 gr / It
alphacypermethrin. Η μορφή του σκευάσματος είναι υδατικό 
εναιώρημα (Sc).

Ευρύ Φάσμα Δράσης κατά ιπτάμενων και ερπόντων εντόμων

Με το FENDONA επιτυγχάνεται η γρήγορη κατάρριψη και ο εκτεταμένος έλεγχος 
σε ένα ευρύ φάσμα εντόμων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία όπως:

Ένας μεγάλος αριθμός εργαστηριακών μελετών και εφαρμογών πεδίου έχουν 
αποδείξει τα υψηλά επίπεδα ελέγχου σε χαμηλές δόσεις, χωρίς να “λεκιάζει” 
τις επιφάνειες που εφαρμόζεται και έχοντας χαμηλά επίπεδα τοξικότητας, τόσο για 
τον άνθρωπο όσο και για τα οικόσιτα ζώα.

ΑΠΟΔΟΣΗ
Η ταχύτατη εντομοτοξική δράση του FENDONA, σε συνδυασμό με την ισχυρή του 
προσκόλληση σε όλα τα είδα των επιφανειών, το καθιστά εξαιρετικά αποτολεσματικό
και με παρατεταμένη διάρκεια ζωής

ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
Το FENDONA έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η δραστική του ουσία να 
βρίσκεται σε αιώρηση μέσα σε διάλυμα νερού.
Το γεγονός ότι το νερό είναι ο κύριος φορέας του προϊόντος, του δίνει τη δυνατότητα 
να παραμένει “αόσμο”, να μη λερώνει και να μη χρωματίζει τις επιφάνειες στις οποίες 
εφαρμόζεται.
Επίσης, η δραστική ουσία του FENDONA βρίσκεται μέσα στο σκεύασμα σε κρυσταλλική 
μορφή, ώστε όταν αυτό ψεκάζεται σε διάφορα υλικά αυτή να μην απορροφάται, αλλά 
να παραμένει για μεγάλο διάστημα στην επιφάνεια των υλικών και να είναι ευκολότερα 
διαθέσιμη στα έντομα.
Οι παραπάνω ιδιότητες του FENDONA το κάνουν εξαιρετικά αποτελεσματικό ακόμη
και όταν εφαρμόζεται στις πιο δύσκολες επιφάνειες όπως τσιμέντο, γύψος, ασβέστης 
κ.λ.π.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
To FENDONA πρέπει να ψεκαζεται μόνοσ τις επιφάνειες και ποτέ στον αέρα, από μικρή 
απόσταση και με χαμηλή πίεση (2 atm), μέχρι να διαβραχούν ομοιόμορφα και χωρίς να 
τρέχουν σταγόνες.

Το FENDONA είναι κατάλληλο να εφαρμόζεται σε εξωτερικές και
εσωτερικές επιφάνειες κατοικημένων χώρων όπως νοσοκομεία,
εστιατόρια, αποθήκες, σταύλους, βιομηχανίες τροφίμων, δημόσια κτίρια, 
πλοία, αεροπλάνα κ.λ.π.

Ιπτάμενα και έρποντα
όπως κατσαρίδες,
κουνούπια, ψύλλοι,
κοριοί κ.λ.π.

Έντομα αποθηκών,
ιπτάμενα και έρποντα
όπως λεπιδόπτερα,
ψείρα κ.λ.π.
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Είδος εντόμων Επίπεδο προσβολής κ. εκ. προϊόντος ανά 5lt νερού  
  για κάλυψη 100m2 επιφάνειας
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