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Su Bazl› Alan Spreyi

Su Bazl› Formulasyon

Aqua K-Othrine®, Deltamethrin 20g/L aktif maddesi

içeren, sadece su ile seyreltilerek ULV (So¤uk Sisleme)

yöntemi ile kullan›lmak üzere gelifltirilmifl özel bir

formulasyondur. Kokusuz ve lekesizdir.

Genifl Spektrumlu Etki

Aqua K-Othrine® sentetik pirethroid bazl› yüksek etkili

Deltamethrin aktif maddesi içerir. Uçan ve yürüyen tüm

haflerelere karfl› etkilidir.

Kolay ve Ekonomik Kullan›m

Aqua K-Othrine®’de seyreltici olarak su kullan›ld›¤›ndan,

ya¤ ve mazot bazl› seyrelticilere k›yasla daha ekonomik

bir maliyet sa¤lar ve çevreye karfl› daha güvenilirdir. Su

bazl› formulasyonlar›n yang›n tehlikesi yoktur.

Biodegredable

Aqua K-Othrine®'in aktif maddesi olan Deltamethrin

biodegredable özellikte oldu¤undan, ›fl›k, bakteriler ve

O2 ile parçalanarak çevrede birikime neden olmaz.

WHOPES Onay› ve WHO Spesifikasyonu

Aqua K-Othrine®, WHOPES onayl›d›r ve

"WHO Spesification 333/EW (Nisan 2006)" no'lu

WHO Spesifikasyonuna uygundur

Aqua K-OthrineAqua K-Othrine®

Yüksek zincirli alkol moleküllerinden oluflan film tabakas›,

sprey damlac›¤›n›n etraf›n› tamamen kaplayarak su

moleküllerinin buharlaflmas›n› önler.

Dayan›kl› “Su Bazl›” Bir Damlac›¤›n Oluflumundaki Evreler

Ön yüzde slogan bir derece daha koyu olabilir, koyu
lacivert gibi.

Arka yüzde;

Su Bazl› bafll›¤›n›n alt›nda "seyreltilerek" kelimesinde
imla hatas› var.

Patentli FFAST teknolojisi bafll›¤› alt›nda ilk cüme yar›m
kal›p ikinci sat›rdan devam eden lütfen düzeltelim, ayn›
sat›r tamamlan›p devam edecek flekilde.

Sonuç olarak diye bafllayan cümleden önce gereksiz bir
nokta iflareti var ,silelim.

Soldaki sütunda yan bafll›klar ile metinler aras›ndaki
bofllu¤u biraz daha art›rarak metnin sütunu biraz daha
doldurmas›n› sa¤layal›m.

Patentli FFAST ® Teknolojisi

Aqua K-Othrine®, patentli FFAST® Teknolojisi ile

üretilmifltir. FFAST®'in aç›l›m› "Film Oluflturan Su Bazl›

Sprey Teknolojisi"dir. Bu teknoloji sprey damlac›klar›n›n

etraf›nda film oluflturarak damlac›klar›n buharlaflmas›n›

geciktirmekte, dolay›s›yla damlac›klar›n spreyleme

cihaz›ndan hedef haflereye ulaflana kadar istenen

damlac›k büyüklü¤ünde kalmas›n› sa¤lamaktad›r. Sonuç

olarak ; tüm iklim koflullar›nda uzun süre ask›da kalan

etkili damlac›klar sa¤lan›r.
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