YEN NES L ÜRÜN!

KULLANMADAN ÖNCE ET KET MUTLAKA OKUYUNUZ.

Aquatain AMF sivrisinek mücadelesi için benzersiz s bir üründür.
Toksik kimyasal de ildir, su yüzeyinde çok ince silikon film tabakas
olu turarak sivrisinek ya am döngüsünü bozarak etki eder.
Aquatain AMF filminin çok dü ük yüzey gerilimi vard r ve sivrisineklere 2
ekilde etki eder;
* di i sivrisineklerin yüzeye yumurta b rakmas n önüne geçer
* larva ve pupan n yüzeye tutunmas engeller ve ergin a amas na geçmesini
engeller.
Çe itli ba ms z lider üniversitelerde yap lan denemeler Aquatain AMF'nin
sivrisinek ya am zincirini k rmada etkili oldu unu göstermektedir.
Dü ük yüzey gerilimine ilaveten, Aquatain AMF sivrisinek mücadelesinde
ürünü çok etkili yapan di er kolayl klara da sahiptir.
* Bitki örtüsü etraf nda yüzeyi tamamen kaplayacak ekilde yay r
( sivrisineklere kar devam eden bir bariyer olu turur)
* aç k su alanlar nda, kuvvetli rüzgarlara kar dirençlidir ve su alan nda
rüzgar yönü aksine birikim yapmaz.
* silikon bazl oldu undan, ultraviyole parçalanmaya dirençlidir.

Antidotu ve gerekli bilgiler
Bilinen antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulan r.
ZEH RLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEH R DANI MA
MERKEZ (UZEM)’ N 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ

UYGULAMA TABLOSU
Zararl türü
Ya am
evresi
Sivrisinek
larva - pupa

Uygulama alan ve
ekli
2

*Fosseptikler, 100 m alan
geçmeyen ve içinde sucul
canl lar n bulunmad
göletler (içme suyu
amac yla kullan lanlar
hariç) , kanallar, mazgallar,
süs havuzlar , eski lastikler
vb. alanlarda bekleyen
sular

Uygulama
dozu
1 ml / m

2

Uygulama
aral
20-24 gün*

* pompa yard yla veya
direk olarak

* Do al ortamda 24 gün, laboratuar ortam nda 20 gün etkili
bulunmu tur.Süre sonunda ayn dozda uygulamay tekrar ediniz.

lkyard m önlemleri
DOKTORA VER LECEK B LG LER Özel tedavi önerilmemi tir.
Semptomlara göre tedavi uygulay n. Bilinen özel bir
antidotu yoktur.
Yutma: Derhal t bbi yard m al z.
Göz:
Derhal su ile y kay z.
Deri:
Su ile y kay z. lkyard m gerekmemektedir
Soluma: Temiz havaya ç kar z. lkyard m gerekmemektedir

AQUATAIN AMF

Sivrisinek Larva ve Pupa Mücadelesinde Kullan lan
Film Tabakas
Formulasyon
Polydimetilsiloksan % 89
CAS No: 63148-62-9
nert maddeler %100'e tamamlar

Bo ambalaj imha ekli: Bo alan ambalaj usulüne uygun
ekilde imha ediniz.

ÜRÜN KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN D KKAT ED LECEK
HUSUSLAR
KULLANIM TEDB RLER
**Yeterli havaland rmada kullan z.
*Göz ile temas ndan kaç
z.
*Dahili olarak almay z.
* yi Endüstriyel Hijyen Uygulamalar gözetiniz.
*Kulland ktan sonra özelikle yemek yemeden, içmeden ve
sigara kullanmadan önce y kan z.
*Çocuklardan uzak tutunuz.
*G da maddelerinden uzak tutunuz.
*Do rudan solumay z.
*Vücuda temas ettirmeyiniz,alerjiye neden olabilir.
DEPOLAMA TEDB RLER
Makul dikkat gösteriniz ve oksidize edici materyallerden
uzak tutunuz.
5°C'nin alt ndaki s cakl klarda depolamay z.
Üretici firman n ad ve adresi;
Selecta S.r.l.- Via Tacito, 9
20094 Corsico (MI) talya
thalatçi firman n ad ve adresi;
Roksan laç San. ve Tic.Ltd. ti.
Kaz m Dirik mah.372/6 sok. No:31 Bornova / zmir
Net Miktar : 50 ml - 100 ml - 1 litre - 5 litre
Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
arj Numaras

