
FLY-OUT
PROGRAM 
ZWALCZANIA MUCH

SK£AD: 
1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-
dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu (permetryna) 400 g/l; 
(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 
(RS)-a-cyjano-3fenoksybenzylu (cypermetryna) 100g/l;
STÊ¯ENIE BÓJCZE: od 0,5%

2DAWKA BÓJCZA KONCENTRATU: od 0,25 ml na 1 m

Preparat FLY-OUT nale¿y stosowaæ zgodnie z poni¿sz¹ instrukcj¹.

W celu skutecznego zwalczenia much  nale¿y, je¿eli to mo¿liwe, wykonaæ 
jednoczeœnie zabieg oprysku i zamg³awiania miejsc przebywania i chronienia siê 
owadów.

WA¯NE:
- Przy  du¿ej infestacji mo¿na zwiêkszyæ proponowane dawki dwukrotnie oraz dodatkowo poprawiæ dzia³anie preparatu 
  dodaj¹c do roztworu WZMACNIACZ.
- W przypadku pominiêcia zamg³awiania podwoiæ dawkê oprysku.
- W przypadku pominiêcia oprysku nale¿y podwoiæ dawkê przy zamg³awianiu.
- INSEKT-OUT jest koncentratem przeznaczonym do mieszania z wod¹, co oznacza, ¿e w  ³atwy sposób uzyskamy 
  roztwór dezynsekcyjny do zabiegów zlewania, oprysku lub zamg³awiania.
- Do zabiegów zamg³awiania zawsze u¿ywaj preparatu FLOAT-dodatku poprawiaj¹cego skutecznoœæ dezynsekcji.
- Wysoka koncentracja substancji czynnej INSEKT-OUT pozwoli uzyskaæ bardzo dobre wyniki w zwalczaniu 
  pleœniakowca lœni¹cego.

Pojemnoœæ: 100ml, 500ml, 1L, 5L www.ZwalczaniePleœniakowca.pl

FLY-OUT WODA

 +  =

100 ml 10 L

WZMACNIACZ

 +

20 ml

2
max 200 m

I. w OBECNOŒCI ZWIERZ¥T
opryskiwaæ miejsca przebywania much tj.: œciany powy¿ej strefy bytowania zwierz¹t, parapety, okolice okien, sufity, filary.
UWAGA: nie opryskiwaæ zwierz¹t oraz miejsc ich ¿ywienia.

II. OPRYSK POWIERZCHNI (pomieszczenia puste, elewacje wewnêtrzne i zewnêtrzne, 
oraz miejsca nadmiernego gromadzenia siê much)
Na œciany osuszone, nie wapnowane nale¿y wykonaæ oprysk na ca³ej powierzchni pomieszczenia lub miejsc 
przebywania i chronienia siê much.

OPRYSK

FLY-OUT WODA

 +  =

150 ml 1,5 L

FLOAT

 +

150 ml

3
max 1000 m

ZAMG£AWIANIE
Po wykonanym zabiegu oprysku nale¿y wykonaæ zamg³awienie termiczne obiektu oraz jeœli to konieczne terenu 
otwartego np. miejsca sta³e lub tymczasowe sk³adowania odpadów.
Zabieg ten nale¿y wykonaæ zaraz po oprysku, poniewa¿ tylko takie postêpowanie podniesie skutecznoœæ zwalczania 
much oraz innych owadów lataj¹cych.
WA¯NE:Do zabiegów zamg³awiania zawsze u¿ywaj FLOAT-dodatek poprawiaj¹cy skutecznoœæ dezynsekcji.
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