
Insecticide

Insecticid lichid concentrat emulsionabil indicat pentru 
combaterea insectelor zburàtoare si târâtoare Inregistrat de 

MSF sub Nr.2160/05.04.2004 si Nr.Cod V/639

Co  m  p      o  z  i  t  ie   
100 grame de produs contin:
Cipermetrinà purà (cis/trans 40/60)..g 3,5 (29 g/l) 
Tetrametrinà.........................g 1,57 (13 g/l)
Piperonil butoxid pur.................g 4,7 (39 g/l) 
Coformulanti.................q.b. la g 100
Cara  cte  ris  t  i  c  i       
CYMINA ULTRA este un insecticid cu un spectru foarte larg de actiune. Este 
deosebit de   eficient în combaterea principalilor paraziti casnici si din industrii: 
MUSTE, GANDACI, FURNICI, TANTARI, PLOSNITE, PADUCHI, VIESPI, 
PAIANJENI, CHELBE, PURECI, MOLII, CAPUSE, SCORPIONI, etc.
CYMINA ULTRA actioneazà în mod eficient si asupra larvelor. Caracteristicile 
principiilor  sale  active îi  conferà  acestei  formule  un TRIPLU EFECT: SCOATERE A 
INSECTELOR AFARA DIN CUIBURI, DISTRUGERE, un bun

CARACTER REZIDUAL.   Prin   urmare  acest   insecticid   reprezintà 
fàrà  îndoialà  un  veritabil “  N      U  MAR     U  N      U  ”     î  n sectorul dezinsectiei civile.
Cipermetrina conferà acestei formule un grad ridicat de persistentà rezidualà (de circa 
3  ori  mai  mare  comparativ  cu  formulele  ce  contin  Permetrinà).  Durata rezidualà 
a produsului depinde de câtiva factori importanti: natura suprafetelor de tratat, gradul 
si tipul de infestare,   temperatura si umiditatea, concentratia de  utilizare, frecventa 
operatiilor de curatare.
Tetrametrina este un ester al acidului crizantemic si reprezintà unul din
insecticidele cele mai putin toxice aflate la ora actualà în comert. Toxicitatea sa în 
rândul sobolanilor albinosi este de: LD50=20gr./kg. De fapt este vorba un produs al 
càrui grad  de  toxicitate este inferior gradului de toxicitate al extractului de piretru.
Dintre diversii piretroizi cunoscuti la ora actualà, fie ei naturali sau sintetici, 
Tetrametrina   posedà cea mai rapidà actiune de distrugere. In plus, este foarte 
stabilà la càldurà si la luminà   si deosebit de potrività pentru formulele apoase. 
Persistenta sa rezidualà este practic nulà.
Piperonilbutoxidul   este   un   sinergic   care   sporeste   eficienta   principiilor   active, 
inhibând activitatea oxidantà a unor enzime ràspunzàtoare de degradarea moleculei de 
insecticid în interiorul organismului insectei.

T  o  x  i  c  i  t  a  t  e        

CYMINA ULTRA



LD50 a.o. conventional pe sobolan (D.M. 25/06/90) 
Cipermetrinà ..........................112 mg./kg 
Tetrametrinà.....................neclasificat 
Piperonilbutoxid.................neclasificat

U  t  ilizare        
CYMINA ULTRA se foloseste în concentratii de 2-4% (200-400 g. în 10 litri de apà). 
In cazul   mediilor puternic infestate se utilizeazà doza maximà. Un litru de  solutie 
astfel obtinutà este  suficient pentru tratarea unei suprafete de circa 10 mp.; solutia se 
pulverizeazà cu ajutorul unei pompe cu presiune obisnuite.
CYMINA ULTRA este practic inodor si nu pàteazà peretii vopsiti; cu toate acestea
se va evita aplicarea sa pe peretii proaspàt vàruiti, dat fiind cà Cipermetrina este 
instabilà în mediu alcalin.
Dupà cum se stie, amestecul astfel preparat se foloseste în cursul zilei respective.

Av  e  r  t  izàri        
A se citi cu atentie eticheta înainte de utilizare.
Alte informatii importante referitoare la acest produs pot fi gàsite în fisa de 
securitate alàturatà.
A nu se aplica produsul direct pe alimente, pe hrana animalelor sau pe suprafetele pe 
care se pregàtesc, se consumà sau se pàstreazà alimentele.
Deoarece  Colkim  nu  exercità  nici   un  control   asupra  modului   de  utilizare  a 
produsului, ea nu îsi  asumà nici  un fel  de ràspundere  cu privire la  utilizarea acestuia. 
Clasi  f  i  c  are        
Pe baza normelor în vigoare în materie de Clasificare, Ambalare si Etichetare a
preparatelor periculoase - PMC, CYMINA ULTRA este clasificat NOCIV si prin urmare 
pe etichetà este trecut simbolul de pericol corespunzàtor (Crucea Sf Andrei). Gratie 
coformulantilor utilizati, Punctul de Aprindere al CYMINA ULTRA se situeazà la peste 
55o, prin urmare acest insecticid este clasificat NEINFLAMABIL.


