
Endüstriyel alanlardaki

benzersiz çözüm 
ortağınız

   Film Oluşturucu Su Bazlı Sprey Teknolojisi ile 
     PyButhrin® EW, damlacıkların havada daha uzun süre 
  kalmasını ve böylece uygulamanın daha etkili olmasını sağlar.
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KULLANIM ALANLARI
Endüstriyel alanlar için eşsiz pest kontrol

• Benzersiz FFAST™ teknolojisi, damlacıkların erken buharlaşmasını önler ve havada asılı kalma süresini uzatarak  
 daha uzun süre etkinliği garanti eder.
• Gıda işletmeleri ve tütün depolarında zararlı kontrolü için tescil edilmiş Doğal Piretrin bazlı bir üründür.
• PBO, böceklerin oksidasyon metabolizmasını inhibe ederek piretroidin etkinliğinin artmasını sağlar.
• Su bazlı formülasyonu sayesinde kokusuzdur, leke yapmaz, alev almaz.

PyButhrin® EW hedef zararlı ve duruma bağlı olarak alan spreyi veya yüzey spreyi olarak uygulanabilir. 
(Tüm ayrıntılar için ürün etiketine bakınız.)

ÇOK YÖNLÜ UYGULAMA

GÜVENLİ VE ETKİLİ ÇÖZÜM

HEDEF
ZARARLI SEYRELTMEDENUYGULAMA

METODU

ULV 

SU İLE 
SEYRELTİLEREK 

(PYBUTHRIN® EW + SU)

100 ml + 900 ml / 3000 m3

200 ml + 800 ml / 3000 m3

300 ml + 700 ml / 3000 m3

400 ml + 600 ml / 3000 m3

400 ml + 600 ml / 1500 m3

Sivrisinek - Karasinek

Hamam Böceği

Pire - Tahtakurusu

Depo Zararlıları

Tütün Böceği

100 ml / 3000 m3

200 ml / 3000 m3

300 ml / 3000 m3

400 ml / 3000 m3

800 ml / 3000 m3ULV
Uygulaması

Yüzey
Spreylemesi

125 ml + 4875 ml / 100 m2

500 ml + 4500 ml / 100 m2

500 ml + 4500 ml / 100 m2

500 ml + 4500 ml / 100 m2

-

-

-

-

Karasinek

Hamam Böceği

Pire - Tahtakurusu

Depo ZararlılarıRezidüel
Sprey

*Avrupa’da onaylı kullanım talimatlarıdır. Türkiye’de onaylı kullanım talimatları için ürün etiketine bakınız.

Gıda İşleme Alanları
• İşletme ve Depolama
• Gıda Hazırlama

Binalar
• Oteller
• Hastaneler
• Konutlar

Endüstriyel 
Tesisler
• Değirmenler
• Silolar

Dış Mekan
• Katı Atık Yönetimi
• Halka Açık Alanlar

Mal Depolama 
Tesisleri
• Tütün Depolama
• Tahıl Depolama

İster seyreltmeden, ister su ile seyreltilerek yapılan uygulamalarda; PyButhrin® EW sprey 
damlacıkları, buharlaşmayı geciktiren uzun karbon zincirli polimer ile kaplanır.

Film Oluşturucu Su Bazlı Sprey Teknolojisi, PyButhrin® EW damlacıklarının havada daha 
uzun süre kalmasını ve böylece uygulamanın daha etkili olmasını sağlar.

Film Forming Aqueous Spray 
Technology (FFAST), 
Bayer Çevre Sağlığı 
tarafından patenti alınmış olan ve 
PyButhrin® EW’i pazardaki diğer 
tüm alan spreylerinden üstün 
hale getiren benzersiz bir teknolojidir.

Aktif madde, formülasyondaki yardımcı maddeler sayesinde su içinde emülsiyon haline 
dönüştürülür ve çözücü kullanmadan kararlı bir emülsiyon oluşturulur.

EW FORMÜLASYON: SU İÇERİSİNDE EMÜLSİYON

Uzun karbon zincirli 
hidrofilik uç

Buharlaşma 
önleyici 
yüzey cildi

DOĞAL PİRETRİNLERİN ÖZELLİKLERİ

AVANTAJLARI
Çözücü gerektirmemesi   Kötü koku yaratmaması
Formülasyonun alev almaması  Işıkta hızlıca parçalanması
Görünür kalıntılar bırakmaması  Operatör ve çevre açısından daha az tehlike

PyButhrin® EW
damlacığının çapraz kesiti

FFAST™

Zararlıların sinir sistemi üzerinde etkilidir.
Hedef zararlıları saklandıkları yerden çıkarma (flush-out) ve yok etme özelliğine sahiptir.
Işıkta daha hızlı bir şekilde degredasyona uğrar – bozunur.
Biyolojik olarak parçalanabilir ve çevrede daha az toksik maddelere dönüşür.
Balıklar ve sucul ortamlar için toksiktir.


