
Insecticide

Comp  ozitie 
Insecticid lichid concentrat emulsionabil

100 grame de produs contin: 
Permethrin in NRDC-143 Tec.(25:75) 
(puritate 93% minimum)............g 6
Coformulanti admisi.......q.b. la g 100
Cara  cte  ris  t  i  c  i       
FLYTRIN este eficient în combaterea principalilor paraziti casnici si din industrii:
TANTARI, MUSTE, GANDACI, MOLII, CHELBE, etc.
Permetrina este un principiu activ din familia piretroizilor sintetici care actioneazà prin
contact sau ingestie, fàrà interventia fazei gazoase; acest fapt prezintà avantajul de a 
permite imediata repunere în functiune a spatiilor tratate. Permetrina posedà un bun 
efect de anihilare si atragere în afara cuiburilor; are o actiune rezidualà moderatà. Modul 
primar  de  actiune  al  celor   douà  principii  active  diferà  fatà  de  cel  al insecticidelor 
organofosforice si al carbamatilor,  dat fiind cà nu este inhibitor al colinesterazei.

Ca si în cazul celorlalti piretroizi, la nivelul sistemului nervos al parazitului efectul are loc 
în douà faze: initial se produce o activitate excesivà a celulelor nervoase, cauzând 
hiperexcitabilitatea   insectei, tremor si convulsii. Dupà aceastà primà fazà urmeazà 
blocajul transmiterii impulsurilor,   blocaj care duce la paralizia si treptat la moartea 
insectei.
Permetrina   nu   este   fotosensibilà,   este   practic   insolubilà   în   apà,   la   concentratii 
obisnuite de   utilizare nu este fitotoxicà, are efect toxic slab asupra mamiferelor si 
pestilor si este complet biodegradabilà.

T  o  x  i  c  i  t  a  t  e        
LD50 a.o. conventional pe sobolan (D.M. 25/06/90):
Permetrina 25/75 ..........................1479 mg./kg
U  t  ilizare        



FLYTRIN este   indicat   în   mod   deosebit   pentru   dezinsectia   clàdirilor,   vehiculelor 
publice,   clàdilor industriale, magazinelor si a spatiilor pentru cresterea animalelor. 
Produsul diluat trebuie pulverizat cu pompe de presiune pe suprafetele si în mediile de 
tratat.
In cazul majoritàtii insectelor FLYTRIN se dilueazà în apà în concentratie de 1-2%
(100-200 g. diluate în 10 litri de apà), în functie de gradul si tipul infestàrii.
In cazul gândacilor si a altor insecte mai rezistente trebuie sà màrim concentratia la 3-
4% (300-400 g. diluate în 10 litri de apà).
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 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. 3
Clasi  f  i  c  are       
Pe baza  normelor  în  vigoare  în  materie  de  Clasificare,  Ambalare  si  Etichetare  a
preparatelor   periculoase  -   PMC,   FLYTRIN este   clasificatà   NEPERICULOS si  prin 
urmare pe etichetà nu este trecut nici un simbol de periculozitate. Gratie 
coformulantilor utilizati, Punctul de Aprindere al FLYTRIN se situeazà la peste 55o, prin 
urmare acest insecticid este clasificat NEINFLAMABIL.


