
Uznany preparat do opryskiwania.
Wydajny insektycyd o działaniu rezydualnym 
zapewniający szybkie unieszkodliwienie owadów.

Niniejsza broszura ma jedynie charakter informacyjny.
Należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania załączonych do każdego produktu.

Skuteczność zapewniająca maksymalne 
korzyści ze stosowania.
Preparat Fendona® dostępny jest w butelkach o pojemności 500ml zawierających 
60g/l alfa-cypermetryny. Ma on postać koncentratu w formie stężonej zawiesiny. 

Preparat należy rozcieńczać z wodą w proporcjach 5ml/l i aplikować przy użyciu 
standartowych opryskiwaczy plecakowych lub ręcznych, przy niskim ciśnieniu
(około 2 bar) i z zastosowaniem średniej wielkości dyszy.

Każda butelka koncentratu posiada dozownik pozwalający na łatwe i bezpieczne 
przygotowanie cieczy roboczej.

Opryskiwacz należy napełnić odpowiednią ilością wody oraz odmierzoną dawką 
preparatu Fendona®. Następnie należy nim wstrząsać, by umożliwić równomierne 
wymieszanie się składników. Wymieszanie zawartości opryskiwacza zalecane jest 
również po każdej dłuższej przerwie w pracy.

Podczas opryskiwania należy równomiernie pokryć całą docelową powierzchnię, 
unikając nadmiernego jej zwilżenia oraz spływania preparatu.

W normalnych warunkach 25ml preparatu Fendona® rozcieńczonego w 5l wody 
wystarcza na powierzchnię około 100 m kwadratowych. Litr produktu wystarcza 
na około 4000 m kwadratowych. 

W przypadku wysokiego stopnia infestacji bądź stosowania preparatu na mocno 
zabrudzonych, porowatych lub chłonnych powierzchniach zalecane jest użycie 
podwójnej dawki w celu uzyskania optymalnych wyników.
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Fendona® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BASF.
Stosuj biocydy w bezpieczny sposób.
Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i informacjami dołączonymi do produktu.

Zapewniamy najbardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów
związanych ze zwalczaniem organizmów szkodliwych



Natychmiastowe 
unieszkodliwienie 
owadów i przedłużone 
działanie rezydualne
Preparat Fendona® zyskał sobie renomę 
doskonałego insektycydu dzięki połączeniu 
szybkości działania i wyjątkowo długiego 
okresu aktywności.

Jego mikrocząsteczki przyczepiają się do 
odnóży i czułków, atakując układ nerwowy 
owadów w ciągu kilku minut od kontaktu. 
Prowadzi to do podrażnienia i prób pozbycia 
się insektycydu, co z kolei zwiększa 
skuteczność działania zarówno poprzez 
połknięcie jak i kontakt. Doskonała 
bioabsorpcja rozpuszczalnej w tłuszczu 
substancji aktywnej prowadzi do unieszko-
dliwienia owada w ciągu zaledwie 30 minut 
oraz do śmierci w ciągu 24 godzin.

Specjalna receptura koncentratu
w formie stężonej zawiesiny, zapewniająca 
równomierne pokrycie dezynsekowanej 
powierzchni oraz doskonałe przywieranie 
preparatu do materiałów porowatych
i trudnych, takich jak zaprawa murarska, 
cegły czy cement, bez wysokiej absorpcji 
substancji aktywnej, sprawiają, że preparat 
Fendona® działa w większości środowisk 
niezawodnie nawet przez trzy miesiące.

Łatwy i bezpieczny
w użyciu
Preparat Fendona®�jest łatwy w dozowaniu 
i może być aplikowany przy użyciu każdego 
rodzaju sprzętu do opryskiwania.
Można go stosować w połączeniu z innymi 
klasami insektycydów lub jako ich alter-
natywa, w celu uniknięcia wykształcenia się 
odporności szkodników.

Jest bezwonny, nie powoduje plam ani 
korozji – jest mało toksyczny dla ludzi
i innych zwierząt stałocieplnych. Cechy te,
w połączeniu z niewielką dawką i niskim
poziomem drażliwości dla skóry czynią 
preparat Fendona® szczególnie przydatnym 
do zastosowania w miejscach, w których 
przebywają ludzie, zwierzęta lub tam, gdzie 
przechowywane są artykuły spożywcze.
Powyższe potwierdzone jest faktem, iż jest
on zalecany do stosowania w impregno-
wanych insektycydami moskitierach.

W przypadku profesjonalnego zastosowania 
zgodnie z etykietą preparatu Fendona® 
ludzie i zwierzęta, mogą powrócić do zdezyn-
sekowanych pomieszczeń natychmiast
po wyschnięciu rozpylonego preparatu
i starannym przewietrzeniu.

Fendona® jest główną bronią w całym profesjonalnym arsenale insektycydów, 
znaną z szybkiego i niezawodnego działania, szerokiego zakresu skuteczności oraz 
możliwości stosowaniu w miejscach użyteczności publicznej. 

Fendona® jest skuteczna w zwalczaniu szerokiej gamy szkodników, działając 
zarówno poprzez kontakt jak i na drodze pokarmowej, zapewniając wysoki poziom 
efektywności przy niskich dawkach preparatu.

Fendona® wyróżnia się na tle innych syntetycznych pyretroidowych preparatów 
dzięki skuteczności i stabilności swej zaawansowanej formuły opartej na 
cząsteczkach mikrokrystalicznych.

Fendona® jest łatwa w dozowaniu i aplikacji, co czyni ją odpowiednią do zwalczania 
owadów w najbardziej wymagających lokalizacjach.

Zwalcza szerokie 
spektrum szkodników
Preparat Fendona® zalecany jest na całym 
świecie do zwalczania niemal wszystkich 
rodzajów owadów biegających i latających, 
zarówno w obiektach mieszkalnych, inwen-
tarskich, przemysłowych czy też publicznych 
placówkach opieki zdrowotnej.

Szczególnie skuteczny w zwalczaniu mrówek,
pluskw domowych, chrząszczy, karaluchów, 
much, pcheł, komarów oraz innych przeno-
szących choroby owadów, jak również ciem, 
rybików cukrowych, termitów i os.

Równie dobrze nadaje się do zastosowania
w domach jak i obiektach przemysłowych
– w tym gastronomicznych – oraz w budyn-
kach publicznych, takich jak szpitale, hotele
i restauracje. 

Sprawdzona, wysoce wydajna, 
wymagająca niskich dawek formuła.
Preparat Fendona®� cieszy się doskonałą renomą jedno z najcenniejszych 
narzędzi do walki z malarią i innymi przenoszonymi przez owady 
chorobami na świecie. Jego unikalna formuła z alfa-cypremetryną 
doskonale sprawdziła się w profesjonalnym zwalczaniu szkodników. 

Fendona®� zawiera 60g/l syntetycznego insektycydu pyretroidowego 
działającego na szeroką gamę szkodników.
Preparat ma postać koncentratu w formie stężonej zawiesiny.

Cząstki mikrokrystaliczne, w połączeniu z precyzyjnie wyselekcjonowaną 
na drodze badań mieszaniną składników konsolidujących
i rozprowadzających, zapewniają doskonałą skuteczność, zarówno 
natychmiastową jak i przedłużoną, nawet wobec trudnych w zwalczaniu 
gatunków, takich jak pluskwa domowa.

Zaawansowana formuła z alfa-cypermetryną zapewnia niezawodne 
działanie przy wyjątkowo niskim dawkowaniu. Ułatwia też aplikację 
i pozwala na zachowanie niskich kosztów ponoszonych podczas 
wykonywania zabiegu.
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