✔T
 egen kruipende insecten en huisvliegen
✔ Vloeibaar concentraat
✔ Gebruiksvriendelijk
✔ Langdurig werkzaam
✔ Knockdown effect

K-othrine® 7,5 SC is een geconcentreerde vloeistof op basis van deltamethrin ter
bestrijding van huisvliegen en kruipende insecten.
Dit product kan worden ingezet ter bestrijding van kruipende insecten en huisvliegen binnenshuis (bedrijfsruimten en opslagplaatsen, woningen, appartementsgebouwen, hotels, restaurants, ziekenhuizen, levensmiddelenfabrieken, magazijnen).
Het middel kan eveneens worden toegepast in stallen en huisvesting voor dieren.

Kenmerken en voordelen
✔ T
 er bestrijding van huisvliegen en kruipende insecten (o.a. zilvervisjes, vlooien,
bedwantsen, tapijtkevers en kakkerlakken.)
✔ Vloeibaar concentraat
✔ Gebruiksvriendelijk
✔ Landurig werkzaam
✔ Knockdown effect
✔ Geurloos
✔ 7.5 g/L deltamethrin

Werking
K-othrine® 7,5 SC is een vloeibaar middel gebaseerd op de werkzame
stof deltamethrin. Deze werkzame stof is een synthetisch pyrethroid
dat ion transport in de zenuwcellen verstoort, waardoor spierverlamming
optreedt bij de insecten. E
 nkele minuten tot uren na contact of opname
van het middel gaan de insecten dood.

Gebruiksgebied K-Othrine® 7,5 SC
K-othrine® 7,5 SC is een breed inzetbaar insecticide.
U kan K-othrine® 7,5 SC binnenshuis gebruiken in verblijfsruimten, bedrijfsruimten
en opslagplaatsen, woningen, appartementsgebouwen, hotels, restaurants, zieken
huizen,levensmiddelenfabrieken en magazijnen.
Het middel kan eveneens toegepast worden ter bestrijding van huisvliegen (musca
domestica) in stallen en huisvesting voor dieren.

Dosering en frequentie van toepassing
Afhankelijk van het gebruiksgebied kent K-othrine® 7,5 SC verschillende
doseringen. Onderstaande tabel geeft het overzicht van de doseringen voor
bestrijding binnenshuis en bestrijding in stallen en huisvesting voor dieren.
Na toepassing blijft het middel tot 4 weken werkzaam,
afhankelijk van het soort oppervlak en hoe
schoon het is. Behandel daarom opnieuw
indien nodig, met een maximum van
11 keer per jaar voor toepassingen
binnenshuis.
Voor toepassingen in stallen kan
men het middel maximaal 7 maal
inzetten per vliegenseizoen (april
tot oktober).

Doelorganismen

Gebruiksgebied

Verdunning

Voor het behandelen van 100m2

K-Othrine® SC 7.5

Water

166 ml (langdurige plagen)

Kruipende insecten: volwassen dieren
Kakkerlakken: volwassen dieren

Binnenshuis

Huisvlieg (Musca domestica):
volwassen dieren

Binnenshuis

166 ml

Huisvlieg (Musca domestica):
volwassen dieren

Stallen en
huisvesting
voor dieren

166 ml

83 ml (lokale plagen)
5L
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NIEUW

Dit product is verkrijgbaar in een 1L verpakking.
Informeer bij uw distributeur.
Voor verdere productinformatie bezoek onze website
www.environmentalscience.bayer.nl

Bayer Cropscience
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket
en de productinformatie. K-Othrine® 7,5 SC bevat 7,5 g/L
deltamethrin. Toelatingsnummer NL-0011626-0000

