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ýt ldифлур-копrбi
Ё (розчlrн для зовнiшньOго зас,r.осування)

листiвrса-вкладка

Orlrtc
Прозора 14асляниста рiдина )Iiовтуватого кольору"
Склад
1 мл препарату мiстить дiючi речовини (тuг):

чифлlтрин - 45"0.
лiirepotli;t буr,оксид - l0,0.
ýопопtiхtнi реtlовини: етLlлацетат, полiетIлленглiколь, диметиJlсульфоксид, ctrllpт

i,зошропi:tовий.

Ф* рпrако;rогiчнi властrrвостi
АТС vеl QP|3' екll1оllflрпЗumuцulu' iнсекtttuцU|ч i репелеttпtч (QPS3AC12, ЦUфлl,mрuн)
Препараг I{ифлур-ксlirтбi та iлого робочi розчини харектеризуOться в}Iраженою довготрllва--Iок)

кон.тактнок) iлlсеtсто-акарицидною дiею щодо Iедзiв, KoMapiBo 1\,{ошок, плокрецiв, плух, блiх. вошей,
волосоiДiв" rrlхопероiiiв. r:арганiв, мурах) oQ, жукiв-.lорноr:iлок та iнших коп{ах, а також
гtаразllтиформних kriщiB, якi лсожlть значодитись на рiзнl,гх об'сктах та грlттi. Загtтбе:lь комах
HacTyll{]c через 15-20 хвLIлиЕ.

fiiюча реlIовина препарату, цифлутрjlн. IIсLijе)I(итъ до групи синтетични.х пiретроiдiв третъого
пОкtэлiння. BiH вибiрково зв'яз.yсться з рецепторами нервOвих к;riтин комах та порухуе роботу
Натрiсвих каналiв нервових .клiтttн, що призводить до затриNIки реполярLIзацii Iirer,TбpaH" гацьмування
Проход}кення нервових iмпульсiв. порyшенЕя коорди}IаIцiТ pyxiB, ларzr.пiчу i швидкоi загибеli ко]иах.

IТiперонiл бlтоксl.rд блоку,с ферментнi систе]ч{и" якi с каталiзатороtr.t oKI.lcHI]x процесiв в
органiзпli Korlax i т,акож проявляе iuсектициДну дiю. але йогсl ocFIoI]ItoIo дiс:lо с сиtlергiчнlлй захист
iнсектлlt]идiв (псреважно пiретринiв та пiретроiлiв), у тому числi цl.rфл}трину, якi застосовуються
спi.цьно з HIl}{, вiд дiТ ферпrентiв комах та забезпе.lення ix il4aкcl,lt{&цbнo можливоi ефектlтвностi.

Засr,осування
Застосовують л-l15. обробкиl]RарLtIIницькI.1х та господарськl1к прлtмirr{ень. прилеглих територiй"

мiсць накопичення та розN{ноженяя Koluax i клilцiв з l\.Iетою знишення iпrаго rедзiв. KoMapiB. д4ошOк,
ь,tокрецiв" мр. блiх, вошеЙ. волосоiдiв, пlхопероiii,в. тарrанiв, N.{урах, ос, жукiв-чорнотiлок. il+ших
комах Т'а ПаРаЗIlтиформних клiщiв. а TaKoiK ix личинок. яlсi можутъ знаходитись на них та на
об'сктах необхiдних для забезпечення жиrтеrliяльностi тварин.

Щозуванпя
ПРеПаlэат застосов}тоть у виглядi роз.iину для наIIесення на поверхнi в мiеr{ях виявлення.

ск}тIчення, розN{ноziеНня та лерес},ванНя KOtr{aX, гносзбiрнИкiв, вtлгрiбнI.Iх ям, :rлiсць 1тилiзацii
TBapI{ш тощо h{етодOм зрошування за допомогою рiзних пlоделей ручних або автоматliчних
обприскувачiв.

РОбочi розLIинI{ (епlульсiТ) готутоть безпосередньо перед застOсуваIIня]чI у конllентрацii 0"2. 0,5
та 1.0 0% препарат"ч ЦиtЬ"цУр-комбi у водi .rемперату.Рою 20-25 OCn Що вiдповiдас розведенню
препаратУ 1:100; 1:200 та 1 :400. Розчtтн готротЬ в окремiй cMKocTi або безпосередн,ьо в
обприскl,ъачi. Препарат перед приготуваItням розчину с;riд збовтатио а пiсля зilлiшування з водою
суллiш сj,liд ретельно перемiшати,

Нанесепня робочих розчltнiв на водOfiепро1-1икнi поверхнi проводять з розрахунку 50 ti{л/м, ,

або 100 мл/шr'прl.t HaHeceHHi на шорсткi та водопроtликнi поверхнi. Повсрхнi зрошFоть робочlтм
розчиш0[4 з вiдстанi 20-40 см. Обробляють лише поверхнi, якi кtlнтак,]]/чюl]ь з коl{а,хаь,,и, 0бробку
рекомендусться проводитLI переваь-но в кiнцi дня за 1еl\.1ператури не вище 25 оС.

вiдносно бjльпrост,i видiв колtах та клiщiв застосовують 0,2 ?i, розчини препарату у волi. [ля
боротьби з ]\{}xaM}I та ix лпчI,IнI(аI{I{, а такохi \{}.рахами використовую,ть 0.5 9/о розtIини. IIри
lIаявностi на об'сltтах иtукiв-чорнотiлоlt та тарганiв засl,осов}ють розчI.1нII 1,0 О/о 

розчлIнI{ препарату.
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i-Iри застосуваннi препарату в тварLtнницьких або робо.iих примiщеннях та прн потребi.
запишки препарату з оброблен}Iх поверхонь видаляють вологою ганч,iркою через 24 години пiсля
застос},вання. с*,.

IIoBTopHi обробfrа проводять за ентомолсlгiчнпми показниками або через З-4 тижнi,
У госпOдарствах }Iеблагоflол}чн}iх щодо кп)ячих KTiTTliB, першу обробку примiщень

провOдять вiлразу пiсля виведен}Iя птицi з приj!{iще}Iня. Щругi. - пiсля завершеIJня циклу 0чищення,
л,Iиття т,а дезiнфекшiТ.

Про,1,1лlIоказдння
Не обробляти пpelrapaToM го2-1iвниrii, поlлки i гlоверхнi, якi можуrь контакт}ъати iз кормапли i

тварI{нами.
Застереження
Персона"т, який працюс з препаратом, IIoB}IHеH дотри1,1}ъатися осЕовних правил гiгiени та

безпеки, шо пртлйнятi при рсlботi з ветеринарнuпl1,1 препарата]иI,I.

Пiд час пригOтування та застосування робочого розчину lтеобхiдно корист}Еатlася засобамl-r
:]ax}icTy органiв дихання: шкiри та сJII.Iзових обо;lонок, очеtl (xa-,laT. шапочка. гуllовi рукавIлцi,
г}а{ове взyття. гер\{етичнi захlлсtлi окуляри i pecпipaTopr,r). Пiсrя закitl.IеlIItя роботи слiд ретельrrо
вLII\{ити р}ки теплою водою з }{илоI\.r.

Yci роботт.l з препарато]\{ в при]!Iiщеннях fiроводять при вiдкритих BiKHaK. Пiс:iя закiн.lення
роботtt, лри,мiщення провiтрюють до зникнення запаху Ее мснше 2 т,один.

При випадковому попаданнi преllарату на шкiрlr, с.ltiлзовi оболоrткr.r або в очi iх необхiдно
IIромитLI велI.1кою Ki;TbKiстю llpor-oчноi водlл.

Заборонясться BI.{KopllcTaHHя порохtньоt TaplT з-пiд препарату для побlтових цiлей!
Форма врIпуеку
Полir,тилевовi чи ск;rянi ф,лакони ltcl 10,50, 100 або 250 ]\.tл, c\.{KocTi з псlлiпlерllик 1.1aTepia.пiB

по 1, З та 5 л. флакоtт iз пластику з закруткою по l00 i 500 мл .

Зберiгання
Сухе. добре вентLlльовatlе мiсце, захиu1ене вiд пряппtх сонячних пролленiв, недост!тrне д;rя

дiтеr1 i твар,ин, oкpehlo вiд продуктiв хаlэчуваilня 1lа KopMiB лр}I температурi вiд 4 до 30 'С.
TepruriH шрrrдатностi
2 porcl. TepMiH придатностi iriс;lя першого вiдкрtл,гтя (вiдборfl становитъ 2 мiсяцi, за, y]\{oBLI

зберiгання в yTaKoBTli виробника rа ш{i;:ьноrо закри1-гя при TeмпepaTl,pi вiд 4 до 25 ОС.

fля засlttocJ,ванлlя у вешерutl{Iрttiй лсеluцuнi !

Власrлlrrc peccтpaцiйнtlгtl посвil{чellt!я
ТОВ "БРОВАФАРМА" (}rKpaiHa)
б-р Незалежностi 18 а,

lt. Броварll.. Киiвсr,ка сlбл." 07r}00

Виробппк готового прOдукту
l'ОВ "БРОВАФАРМА" (Украiна)
б-р Незаrrетtностi 18 а,
м, Броварti. КиiЪська обл., 07400
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