K-OTHRINE SC 50,

İnsanlar veya Hayvanlar Üzerinde Herhangi
Bir Zararı veya Yan Etkisi Var mıdır?

Ürünün etkili olduğu zararlılar etiketinde
belirtilmiştir. Bu zararlılar; karasinek (ergin),
sivrisinek (ergin), hamam böceği, pire,
tahtakurusu ve kenedir.

Kullanma talimatlarına göre uygulandığında
ürünün insanlar veya hayvanlar üzerinde
beklenmeyen bir yan etkisi yoktur. Ancak
çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden
uzak tutulmalıdır.

Hangi Haşerelere Karşı Etkilidir?

Bunları

biliyor
musunuz?

K-OTHRINE SC 50’nin

K-OTHRINE SC 50,
Çevreye Zararlı mıdır?

K-Othrine SC 50 etikette belirtilen güvenlik
uyarılarına uyulduğunda ve belirtilen
dozlarda kullanıldığında çevre ve insan
sağlığı için beklenmeyen etkiler oluşturmaz.
Çevreye zarar vermemesi için boş
ambalajlar usulüne uygun imha edilmelidir.

K-Othrine SC 50, Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylanmıştır. Ayrıca Dünya
Sağlık Örgütü’nün bir bölümü olan
Pestisit Değerlendirme Birimi (WHOPES)
tarafından etkinlik ve güvenlik açısından test
edilmiş ve onaylanmıştır.

K-OTHRINE SC 50

Uygulama sırasında sadece kişisel
korunma tedbirlerini almış
uygulayıcıların evde bulunması
gerekir. Uygulama ve hazırlık
aşamasında maske, koruyucu
elbise, eldiven ve gözlük
kullanılmalıdır. Hiçbir şey
yenilmemeli, içilmemeli ve sigara
kullanılmamalıdır. Uygulama yapılan
alan, yüzeyler kuruduktan ve en az
60 dakika havalandırıldıktan sonra
kullanılabilir.

K-Othrine SC 50 tavsiye edilen etiket dozlarında
yeteri kadar etkilidir. Daha az ya da daha fazla su ile
karıştırılmamalıdır. Zararlı türüne uygun uygulama
dozları aşağıdaki gibidir;
Zararlı Türü
Yaşam Evresi

Uygulama yapılacak yüzeyler seçilirken, hedef zararlının
saklandığı ve görüldüğü yüzeyler tercih edilmelidir.
İlacın, uygulama tablosunda belirtilen sürede kalıcılığını
devam ettirmesi için yüzeylerin silinmemesi ve
yıkanmaması gerekir. Uygulama yapılan alan, yüzeyler
kuruduktan ve en az 60 dakika havalandırıldıktan sonra
kullanılabilir.
Uygulama yapılırken gıdaların ortada bulunmaması ve
plastik kaplarda saklanması sağlık açısından dikkat
edilmesi gereken unsurlardandır.

Ev İlaçlamalarından Sonra Yapılan Temizlik
K-OTHRINE SC 50’nin Etki Süresine
Etki Eder mi?
İlaçlamadan sonra su ile temizlik yapıldığında ilacın
etkinliği azalır. Dolayısıyla uygulamadan sonra su ile
temizlik önerilmez.

İlaçlamanın Etkisi Ne Kadar Süre
Devam Eder?

Uygulama Alanı
ve Şekli

Uygulama
Dozu

Etki
Süresi

Boş kapalı alan
yüzey
spreylemesi

20 ml ürün
5 l suya
tamamlanır

90 gün

Uygulamadan sonra, su ile temizlik
yapılmadığı sürece, uygulama yapılan
yüzeylerdeki koruyucu etkisi etikette
belirtilen sürelerde devam etmektedir.

Boş kapalı alan
yüzey
spreylemesi

40 ml ürün
5 l suya
tamamlanır

90 gün

K-OTHRINE SC 50,

120 gün

K-Othrine SC 50, usulüne göre uygulanması ve uygulama
yapılan yüzeylerde su ile temizlik yapılmaması şartıyla
etiketlerde belirtilen süre boyunca koruma
sağlayacağından, yeniden uygulama bu sürelerden sonra
yapılabilir.

Karasinek-Ergin

Nasıl Uygulanır?

Hedef haşereye göre belirtilen miktarda ürün
5 litre (l) su ile karıştırılarak, sırt pulvarizatör
pompaları, el spreyleri veya filitler ile 100 m²
alana yüzey spreylemesi şeklinde uygulanır.
Yüzeye 40-45 cm mesafeden püskürtme en
iyi sonucu verecektir.

Lütfen uygulama yapmadan önce etiketi dikkatlice
okuyunuz ve gerekli güvenlik tedbirlerini alınız!

K-OTHRINE SC 50 Ürün Uygulaması
Sırasında Evde Bulunmanın
Herhangi Bir Sakıncası Var mıdır?

Daha Fazla Etkili Olması için
K-OTHRINE SC 50’nin Üzerinde Belirtilen
Doz Miktarından Daha Az Suyla Karıştırarak
Seyreltmenin Bir Zararı Var mıdır?

Sivrisinek-Ergin

Boş kapalı alan
yüzey
spreylemesi

60 ml ürün
5 l suya
tamamlanır

Hamam böceği

Boş kapalı alan
yüzey
spreylemesi

24 ml ürün
5 l suya
tamamlanır

Pire

K-OTHRINE SC 50

Su ile Seyreltildikten Sonra Ne Kadar
Süre İçinde Kullanılmalıdır?
Su ile karıştırılan ürün 12 saat içerisinde
kullanılmalıdır. Kullanıma uzun süre ara
verildiğinde karışım yeniden çalkalanmalıdır.

-

Ne Sıklıkta Uygulanmalıdır?

K-OTHRINE SC 50’nin Böceklerin
Yumurta ve Larvaları Üzerindeki
Etkinlikleri Nasıldır?

Ürün sadece erginler üzerinde etkilidir.
Ürünün etkili olduğu zararlı detayları etiket
üzerinde yazmaktadır. Bunlar; karasinek
(ergin), sivrisinek (ergin), hamam böceği,
pire, tahtakurusu, kenedir.

K-OTHRINE SC 50’nin
Raf Ömrü Nedir?

Ambalaj açılmadıkça üzerinde yazan son kullanım
tarihine kadar, ambalaj açıldıktan sonra ise hava
almayacak şekilde sıkıca kapatılmak şartıyla
12 ay boyunca ürün etkinliğini devam ettirir.

Bilinen Markaların Etkinlikleri Diğer
Markalara Göre Daha mı Fazladır?
Bir ürünün etkinliğini markanın bilinirliği değil kullanılan
aktif maddenin saflığı ve formülasyon kalitesi
belirlemektedir. Bir kimyasal ürün ile ilgili etkinlik
değerlendirildiğinde, hedef zararlılar üzerindeki kontrol
etkisinin yanı sıra çevre ve insanlar üzerindeki olası
zararlı etkileri de dikkate alınmalıdır.

Ürünün Kokusuz Olması “Verimsizlik’’
veya “İçeriğinde Daha Az Kimyasal’’
Anlamına mı Gelir?
Ürünün kokusuz olması, kullanılan aktif maddenin
kimyasal grubu ve formülasyon içeriğindeki diğer yardımcı
maddeler ile ilgili olup, ürünün verimli olmadığı veya daha
az kimyasal içerdiği anlamına gelmez.
Çevre sağlığında kullanılan teknolojiler zaman içerisinde
gelişim göstermiş olup, bu gelişmelere bağlı olarak,
uygulama yapılan alanlarda uygulama anında ve
sonrasında rahatsızlık yaratan kokulu formülasyonlardan
daha güvenli olan kokusuz formülasyonlara geçilmiştir.

