
UZUN SÜRELİ 
KONTROL.
DAHA UZUN 
SÜREN MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ.
Özel mikrokapsül teknolojisi ile 
haşerelere karşı uzun süreli kontrol.

 

P R O F E SS I O N A L  P E ST  M A N AG E M E N T



Mikrokapsüller sayesinde daha uzun  
süreli kontrol
Su bazlı formülasyonda yenilikçi bir ürün olan Icon® 10CS litrede 100 g lambda-
cyhalothrin aktif maddesini içerir. T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı etiketindeki hedef 
haşereye belirtilen doz miktarlarındaki ürün 5L su ile karıştırılarak 100 m² alanda 
ya da m²‘ye 50 ml karışım gelecek şekilde geleneksel spreyleme ekipmanları ile 
yüzeylere uygulanır.

Uygulamanın ardından su buharlaşır ve mikrokapsüller uygulama yapılan yüzeyde 
kalır. Aktif madde kendisini çevreleyen mikrokapsül ile çevrenin etkilerinden 
korunur ve bu sayede beton gibi zorlu yüzeylerde bile daha uzun süreli etki sağlar.

Mikrokapsüllerin boyutları formülasyon sırasında en uygun hale getirilmiştir. 
Bu sayede, uygulama yapılmış yüzey ile temas eden haşereler mikrokapsülleri 
vücutlarına alırlar. Mikrokapsüller haşere ile temas ettiğinde, aktif madde kapsülün 
dışına çıkarak hedef haşereye geçer. Bu durum sonucunda hızlı düşürücü etki ve 
akabinde haşerenin hızlı ölümü görülür.

Icon® 10CS Özellikleri

Icon® 10CS lambda-cyhalothrin aktif maddesini 
10% oranında içeren mikrokapsül formülasyonda 
bir insektisittir.

Profesyonel pest kontrol operatörleri için özel 
olarak geliştirilmiş mikrokapsül teknolojisi aktif 
maddenin yürüyen ve uçan haşerelere karşı kısa 
süre içerisinde etkisini göstermesini ve etkisinin 
uzun süreli olmasını sağlamaktadır. 

  Hızlı düşürücü etki

  Mükemmel kalıcılık

  Geniş hedef haşere spektrumu

  Farklı yüzeylerde üstün sonuç

  Hızlı ve kolay karıştırma

  Temiz uygulama

  Su bazlı formülasyon

  Leke bırakmaz

  Kokusuz

Lambda-cyhalothrin
Mikrokapsül haşere 
ile temas ettiğinde 
aktif madde Lambda-
cyhalothrin zar aracılığıyla 
hızlıca haşerenin 
vücuduna geçer.

Yarı-geçirgen zar
Yarı geçirgen zar aktif 
maddeyi çevresel 
etkenlerden korur.



Hamamböceği (Ergin)

Sivrisinek (Ergin)
Kapalı Alan

Yüzey Spreylemesi

Kene (Ergin) (*)

16 ml ürün + 5 L su/100m²

(0,015 g a.i / m²)

21 ml ürün + 5 L su/100m²

(0,020 g a.i / m²)

11 ml ürün + 5 L su/100m²

(0,01 g a.i /m²)

120 Gün

Zararlı Türü (Yaşam Evresi) Uygulama Alanı ve Şekli Uygulama Dozu Uygulama Aralığı

(*) Biyolojik etkinlik denemeleri  Boophilus annulatus   türü üzerinde yapılmıştır.

Icon® 10CS Nasıl Kullanılır?
Icon® 10CS hane, endüstriyel ve ticari işletmeler dahil olmak üzere çeşitli 
yerleşim alanlarında zararlı mücadelesinde kullanılır.

İç mekanlardaki kullanımlarda insan ve/veya hayvanları rahatsız eden 
haşerelerin yuvalandığı çatlak ve yarıklara uygulama yapılması tavsiye edilir.

Dış mekan kullanımlarında, duvar bölmeleri, kapı, pencerelerin çevresinde 
ve süs bitkileri, çalı, yapraklarla temasta olan yüzeylerin etrafında uygulama 
yapılabilir.Uygulama yapılan yüzey 

spreyleme sonrasında 
bozunmadan duran milyonlarca 
mikrokapsül ile kaplanmıştır.

Mikrokapsüller uygulama yapılmış 
yüzeyle temas eden haşereye 
yapışır. Difüzyon sayesinde aktif 
madde kendisini çevreleyen 
kapsülü terkederek haşerenin üst 
derisine geçer.

Haşere üzerine yapışan 
mikrokapsüllerden bazılıarı 
haşerelerin üreme alanlarına 
taşınarak yuvalanma alanındaki diğer 
haşerelere de geçiş yaparlar. Bu 
durum dolaylı yoldan popülasyonun 
kontrol edilmesini sağlar.



Önemli: Ürünü satın almadan veya kullanmadan önce etiket veya prospektüste yazan talimatları okuyunuz. Syngenta ve alt birimleri bu ürünün etiketinde belirtilen kimyasal tanımlamaların ürün içeriği ile eşleştiğini garanti eder. BELİRLİ BİR AMACA VEYA TİCARETE 
UYGUNLUK GARANTİSİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, İFADE EDİLEN BAŞKA HERHANGİ BİR GARANTİ SYNGENTA ÜRÜNLERİNE UYGULANAMAZ. Syngenta ve alt birimleri, herhangi bir temsilci ya da kişiyi burada açıkça belirtilen kapsamların dışında kalan 
herhangi bir yükümlülük için yetkili kılmaz ve sorumluluk üstlenmez. ÜRÜNLERİN HATALI KULLANIMI VEYA TAŞINMASINDAN DOĞABİLECEK DOLAYLI ZARARLARDAN SYNGENTA VE ALT BİRİMLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. Bu metinde 
geçen herhangi bir ifade veya cümle mevcut olan ya da ilerde doğabilecek bir patente ilişkin ihlal olarak anlaşılmamalıdır.  
©2015 Syngenta Tarım San. ve Tic. AŞ, İzmir, Türkiye.

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ GÜVENLİ KULLANINIZ. KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ. ICON®, FOR LIFE UNINTERRUPTED™, ürün ismi, logo ve çerçeve Syngenta Şirketler Grubu’nun tescilli ticari markasıdır.
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Icon® 10CS’in Üstün Performansı

*Tablolarda belirtilen veriler yurtdışında yapılmış bağımsız 
laboratuvar denemelerinin sonuçlarıdır.
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Icon® 10CS gözeneksiz yüzeylerde m2‘ye 25 mg aktif madde gelecek 
şekilde uygulandığında Cimex lectularius türünün ortalama ölüm (%) yüzdesidir.
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Icon® 10 CS beton yüzeylere uygulandığında Blattella germanica türünün 
ortalama ölüm (%) yüzdesidir. Bütün ürünler üreticilerinin tavsiye ettiği 
dozlarda uygulanmıştır.
* Uygulamadan Bir Hafta Sonra
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Icon® 10CS beton yüzeylere uygulandığında Blattella germanica türünün 
ortalama ölüm (%) yüzdesidir. Bütün ürünler üreticilerinin tavsiye ettiği 
dozlarda uygulanmıştır. 
*Uygulamadan Bir Hafta Sonra
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Tahtakurularına karşı hızlı kontrol Alman hamamböceklerine karşı uzun süreli kontrol

Karasineklere karşı uzun süreli kontrol 


