
Přírodní řešení



Přírodní pyrethrum
AquaPy obsahuje 3 % přírodního pyrethra, které se získává 
extrakcí z rostlin (kopretina stračkolistá a příbuzné druhy). 
Obsah minerálních olejů a rozpouštědel je minimalizován 
tak, aby byl přípravek použitelný v různých podmínkách bez 
výraznějšího vlivu na prostředí.  AquaPy se ředí vodou.

Variabilní použití
Používá se  jako prostorový postřik, ale rovněž i jako povrchový 
postřik. Aplikace se provádí neředěným přípravkem ve formě
ULV nebo se ředí vodou v případě termomechanického 
aerosolu, zmlžování (mist) a povrchového postřiku. AquaPy se 
může kombinovat s ostatními druhy chemické ochrany.

Technologie vodné emulze
Vytvořené kapky aerosolu jsou na svém povrchu chráněny proti 
odparu rozpouštědla (vody), aby bylo dosaženo delšího působení.
AquaPy vykazuje shodnou nebo vyšší účinnost ve srovnání 
s obdobnými přípravky na bázi organických rozpouštědel. Nemá
 residuální působení.

Široké spektrum účinku
AquaPy zajišťuje vydráždění, rychlé omráčení i usmrcení hmyzu. 
Působí na různé druhy hmyzu a členovců jako jsou:  mouchy, 
komáři, moli a zavíječi, skladištní brouci, vosy, štěnice, švábi, rusi 
a další druhy. Je použitelný i v prostředí, která jsou velmi citlivá na 
použití biocidů, jako jsou potravinářské provozy, textilní průmysl, 
tabákový průmysl apod.

Ochrana životního prostředí
Při výrobě účinné látky jsou minimalizovány chemické proce-
sy (extrakce z rostlin). Účinná látka se během 24 hodin rozkládá 
a nekumuluje se v prostředí. Obsah organických rozpouštědel 
je snížen na minimum – hlavní složkou je voda, která se používá 
i k ředění.  Nezapáchá, nezanechává skvrny a neznečišťuje ošetřené 
povrchy.
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POUŽÍVEJTE BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU 
A PŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU. Klasifikace : N –nebezpečný pro životní prostředí.
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