
BOMBEX® FARUMY®  
 
NIZKO TOKSIČNA BIOCIDNA FORMULACIJA 
 
Insekticid s trenutnim in dobrim rezidualnim delovanjem. 
Insekticid širokega spektra, ki mrčes izžene tudi iz skrivališč. Za zatiranje letečega in plazečega se mrčesa, s trenutnim in  dobrim rezidualnim 
delovanjem. 
Visoko učinkovit insekticid za hitro in dolgotrajno kontrolo z napredno MIKROINKAPSULIRANO TEHNOLOGIJO  
DELOVANJE PROTI INSEKTOM 
Bombex Farumy je učinkovit proti širokemu spektru letečih in plazečih insektov, deluje na vse vrste muh (Musca domestica / hišna muha, 
Chrisomya megacephala, Haematobia irritans / krvosesa muha in Stomoxys calcitrans / hlevska muha) 
 
 
PREDNOSTI IN KORISTI: 
 

1. Nizka vsebnost organskih topil, ki jih kot topilo nadomešča voda  
2. Okrepljeno učinkovitost na poroznih in močno vpijajočih površinah 
3. Izboljšana kemična stabilnost raztopine zahvaljujoč optimizirani formuli mikrokapsul, ki so prosto tekoče in se ne strjujejo  
4. Nizka toksičnost za sesalce zaradi inkapsulirane aktivne učinkovine 
5. Aktivna učinkovina zaščitena z UV zašito in /ali antioksidanti, ki so vključeni v steno kapsule  
6. Daljša rezidualna kontrola zahvaljujoč počasi sproščujočim kapsulam, hkrati pa hiter »knock-down« učinek zaradi delovanja 

proste aktivne učinkovine 
 
NAVODILA ZA UPORABO : 
 
Preventivna uporaba: 75 ml v 5 L vode za 100 m² 
Uporaba pri močnem napadu muh: 100 ml v 5L vode za 100 m² 
 
Dobro navlažite površine tik pred točko odtekanja (50 mL/m²)  

• Izdelek Bombex razredčite v vodi. Ne dodajajte nobenih drugih izdelkov ali dodatkov  
• Upoštevajte načela integriranega zatiranja škodljivcev 
• V primeru, da se obdelava opravi po pranju z apnom (ali razkuževanju), morajo biti površine, oprane z apnom, pred obdelavo z 

Bombexom suhe, da se zagotovi najboljša učinkovitost 
 
Dodatna navodila za uporabo: Nanos v hlevu: poškropite stene, razpoke in razpoke, če živali ni mogoče odstraniti. Najboljši učinek bo 
dosežen, če hleve pred prvim nanosom očistimo in razkužimo. 
 
Kmetijski prostori, hlevi, lope, reja goveda, gospodarski objekti in mlekarne: 
 
Škropimo lahko tudi ob prisotnosti živali. Ne škropiti neposredno po živalih. Pred tretiranjem površine očistiti. Površine morajo biti pred 
tretiranjem suhe. Proizvod aplicirati z nizkim tlakom v obliki fine megle; površine dobro omočiti, vendar od njih ne sme teči / kapljati. Posebno 
pozornost posvetiti razpokam, režam in mestom, kjer muhe iščejo zavetje. Pršiti tam, kjer se muhe zadržujejo (stene, stebri ipd.) 
 
SPROŠČANJE AKTIVNE UČINKOVINE 
 
Delovanje Bombex Farumy je optimizirano z  nenehnim sproščanjem aktivne učinkovine preko 12 tednov, da se zagotovi dolgotrajna zaščita 
pred insekti. 
 
PREVIDNOSTNI UKREPI 

Skladiščiti pri sobni temperaturi (od 6 °C do 30 °C). Pred uporabo pretresti.  Sredstvo ne sme zmrzniti! 

PRED UPORABO DOBRO PRETRESITE! 

Pakiranje. 1 L in 100 ml 

 


