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Εντομοκτόνο νέας σύνθεσης 
με δραστική ουσία chlorfenapyr



Προηγμένη σύνθεση

Το Mythic® 10 SC εισάγει στην Ελλάδα, μία νέα κλάση χημείας με ένα νέο τρόπο δράσης. 
Η δραστική του ουσία, chlorfenapyr ενεργοποιείται μόνο με την απορρόφησή της, 
παρεμποδίζοντας την παραγωγή ενέργειας από τα κύτταρα των εντόμων στόχων και 
προκαλώντας τελικά παράλυση.

Το Mythic® 10 SC  είναι ένα εναιωρούμενο συμπύκνωμα (suspension concentrate), με βάση 
το νερό, εύκολο στην προετοιμασία και για εφαρμογή σε σχισμές, χαραμάδες και κενά, για 
εντοπισμένες εφαρμογές με συμβατικούς ψεκαστήρες. 

Ευρύ πεδίο εφαρμογής
Το Mythic® 10 SC έχει εγκριθεί για εφαρμογή σε οικιακές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
δημόσιους χώρους και χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων.

Δεν προκαλεί κηλίδες, ιδιαίτερες οσμές και ορατά υπολείμματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
άνετα σε ευαίσθητες περιοχές με μεγάλη ασφάλεια. 

Κατόπιν εφαρμογής από επαγγελματίες, οι άνθρωποι μπορούν να εισέλθουν στους 
ψεκασμένους χώρους, μόλις η ψεκασμένη περιοχή στεγνώσει πλήρως και ο χώρος αεριστεί 
πολύ καλα.

Το Mythic® 10 SC μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σαν τυπική εφαρμογή ψεκασμού, σε 
συνδυασμό με εφαρμογές Goliath® Gel ή Fourmidor® .

Έλεγχος ανθεκτικών πληθυσμών

Το Mythic® 10 SC εξαιτίας της φυσικής του σύνθεσης, είναι μη απωθητικό και γι’ αυτό το 
λόγο δεν ανιχνεύεται καθόλου από τα έντομα. Αυτό σημαίνει ότι το έντομο συμπεριφέρεται 
φυσιολογικά για ένα σύντομο διάστημα μετά την έκθεση του σε αυτό. 

Τα παραπάνω, σε συνδιασμό με την ικανότητά του να αντιμετωπίζει πληθυσμούς ανθεκτικούς 
στα συνήθη εντομοκτόνα, κάνουν το Mythic® 10 SC ένα ιδιαίτερα πολύτιμο εργαλείο για 
εφαρμογές εντομοκτονίας.

Η προηγμένη του σύνθεση αποδίδει ομοιογενή επιφανειακή κάλυψη και εξαιρετική 
προσκόλληση σε όλες τις επιφάνειες, δίνοντας μεγάλη υπολειμματική δράση στα 
περισσότερα περιβάλλοντα.

Το Mythic®10 SC είναι ένα νέο, υψηλά αποτελεσματικό 
εντομοκτόνο ενάντια σε κοριούς, μυρμήγκια και κατσαρίδες 
και λοιπά βαδιστικά έντομα.

Το Mythic®10 SC έχει προηγμένη σύνθεση και δραστική ουσία 
chlorfenapyr.

Το Mythic®10 SC εισάγει έναν διαφορετικό τρόπο δράσης 
και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση της 
ανθεκτικότητας.

Το Mythic®10 SC  έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής.

Mythic® 10 SC Goliath® Gel ή Fourmidor®

Σχηματική απεικόνιση ενδεικτικής εφαρμογής σε εμπορική εγκατάσταση 
(π.χ εστιατόριο) με Mythic® 10 SC

Σημείωση: εξαιτίας της ειδικής σύνθεσης του Mythic® 10 SC, είναι δυνατή υπό προυποθέσεις, η εφαρμογή στον ίδιο χώρο 
Goliath® Gel ή/και Fourmidor®.



Για περισσότερες πληροφορίες:
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100    Fax: 210 68.60.217   e-mail: pestcontrol-basf-GR@basf.com 

www.pestcontrol.basf.gr

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα        
με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε            
την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά           
με το προϊόν πριν από τη χρήση. 
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και 
σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
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Το Mythic® 10 SC είναι σήμα κατατεθέν της BASF.
Το Mythic® 10 SC περιέχει chlorfanapyr.

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως συμβουλή. Οι συστάσεις όσον αφορά στη χρήση, 
που παρέχονται μαζί με κάθε προϊόν, πρέπει να τηρούνται με προσοχή.

Τρόπος παρασκευής
Το Mythic® 10 SC είναι σκεύασμα υπό μορφή συμπυκνωμένου εναιωρήματος, με βάση το  
νερό και περιέχει τη δραστική ουσία chlorfenapyr σε συγκέντρωση 10% β/ο.

Διαλύεται στο νερό για την εφαρμογή με συμβατικό ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης και κάθε 
φιάλη διαθέτει ενσωματωμένο δοσομετρητή για εύκολη και ασφαλή ανάμιξη.

Οι ψεκαστήρες πρέπει να γεμίζονται με τη μισή από τη συνιστώμενη ποσότητα νερού και στη 
συνέχεια με ανάδευση η απαραίτητη δοσολογία Mythic® 10 SC. Γεμίζουμε τον ψεκαστήρα με 
την υπόλοιπη ποσότητα νερού και ανακινούμε για ομοιογενή ανάμιξη.
Ο ψεκασμός πρέπει να επιτυγχάνει ομοιογενή κάλυψη της περιοχής χωρίς εκτεταμένη 
διαβροχή ή απορροή.

Εντομοκτόνο νέας σύνθεσης 
με δραστική ουσία chlorfenapyr

Φάσμα δράσης
Πεδίο εφαρμογής  Στόχοι Δόσεις κ.εκ. / 5 λίτρα νερό Χρόνος Εφαρμογής

Κατοικίες, 
Βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, 
Δημόσιοι χώροι, 
Χώροι επεξεργασίας 
τροφίμων

Κατσαρίδες, 
Κοριοί και 
άλλα βαδιστικά 
έντομα

Μυρμήγκια

80 για 100 μ2 (κανονική 
προσβολή)

160 για 100 μ2

(σοβαρή προσβολή ή 
για πολύ απορροφητικές 
επιφάνειες)

40 για 100 μ2

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους


