
Pri nas je iz leta v leto več komarjev. Komar je, poleg 
muh, najbolj nadležen insekt tako za ljudi, kot tudi za 
druge živali.  Ne le, da so komarji nadležni, prenašajo 
lahko tudi nevarne bolezni. 

K-Othrine® SC 25 je biocid, ki se ga uporablja za nadzor škodljivih in nežele-
nih insektov, kot so komarji, mravlje, muhe in tudi ščurki ter stenice. 

K-Othrine® SC 25 je emulzija, ki se ne absorbira v tretirane površine.  Vendar 
pa za razliko od podobnih proizvodov nanos ni viden in površine ne obarva. 

K-Othrine® SC 25
Zatrite komarje in muhe  
na učinkovit način!
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Zagotavlja hitro prodiranje v povrhnjico insektov (v zunanjo 
lupino). Pripravek deluje kontaktno in vpliva na živčni sistem 
insekta. To pomeni, da najprej povzroči neusklajeno gibanje 
insekta, drugi učinek pa je popolna blokada osrednjega 
živčnega sistema insekta, kar ima za posledico popolno 
ohromelost. Ta paraliza je znana kot knock-down efekt.

K-Othrine® SC 25 deluje hitro in že v 15 minutah zmanjša 
populacijo prisotnih insektov za 50 %. Ima vse okolje-
varstvene standarde (WHO) po katerih se ga uvršča med 
varne pripravke z majhnim tveganjem za ljudi in toplokrvne 
živali, v kolikor se ga uporablja v skladu z navodili.

Ključne prednosti edinstvenega biocida 
K-Othrine® SC 25

 Širok spekter delovanja – komarji, mravlje, muhe, ščurki 
in stenice.

 Enostavna uporaba! Dodamo le vodo in poškropimo po 
površinah, kjer se zadržujejo insekti (stene, stropovi …)

 Deluje na živčni sistem insektov (knock-down efekt).
 Dolgotrajno delovanje in odpornost na spiranje z vodo.
 Ne pušča vonja, sledi in madežev.
 Je bio-razgradljiv.
 Nakup brez izkaznice.

Uporaba
Aktivna učinkovina: deltametrin 25 g/L
Formulacija: koncentrat za suspenzijo – SC
Področja uporabe: stanovanjski, javni in industrijski  
objekti kot so hlevi, skladišča itd.
Pripravek razredčimo z vodo in poškropimo po  
površinah kjer se zadržujejo insekti: stene, stropovi … 

Odmerek: 25–50 mL pripravka/5 L vode za 100 m2

Nanos je učinkovit do 3 mesece, odvisno od čistoče in 
tipa površine, na katero se nanaša. Zato po potrebi znova 
tretirajte, vendar največ 11-krat na leto.

Pakiranje: 100 mL 

Biocide uporabljajte varno in trajnostno. Pred uporabo 
vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.


