
Efektivní použití pro nejlepší výsledky
Fendona®  6 SC je dodávána v 500ml lahvích obsahujících alfa-cypermethrin 
v množství 60 g/l ve formulaci  suspenzního koncentrátu na vodní bázi. Pro použití 
při nízkém tlaku (přibližně 2 bary) za použití střední trysky se ve všech zádových 
a ručních postřikovačích ředí v poměru 5 ml/litr.

Každá lahvička koncentrátu obsahuje integrovanou měřicí komoru pro co nejjednodušší 
a nejbezpečnější dávkování.

Postřikovače musí být naplněny požadovaným množstvím vody a naměřenou dávkou 
přípravku Fendona®  6 SC a poté řádně promíchány, aby došlo k důkladné 
homogenizaci směsi. Důkladné promíchání se také doporučuje po každém 
delším přerušení prací.

Postřikem by mělo být docíleno rovnoměrného pokrytí cílového prostoru 
bez nadměrného mokření nebo stékání postřikové kapaliny.

Při normálním použití stačí 25 ml přípravku Fendona®  6 SC v 5 litrech vody 
k ošetření asi 100 m2 plochy, každý litr přípravku pokryje kolem 4 000 m2.

Při těžkém zamoření nebo při použití na znečištěných nebo vysoce savých 
a porézních površích se doporučuje aplikovat dvojnásobnou dávku s cílem 
zajistit dostatečné pokrytí a optimální působení.

Prvotřídní ošetření ve formě postřikového 
koncentrátu. Vysoce výkonný reziduální 
insekticid s okamžitým efektem.

Fendona®  6 SC

 Osvědčený výkon při nízkém dávkování
 Vynikající širokospektrální ochrana proti škodlivému hmyzu
 Okamžitý efekt a spolehlivý reziduální účinek
 Snadné, schválené a bezpečné použití

Nejúčinnější řešení vašich potíží se škodlivým hmyzem!
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Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



Okamžitý efekt 
a spolehlivý reziduální 
účinek
Přípravek Fendona® 6 SC si vydobyl 
skvělou pověst coby prostředek při boji 
s hmyzem, zejména díky kombinaci rychlého 
působení a spolehlivého reziduálního účinku. 
Mikročástice ulpívají na nohách a tykadlech 
hmyzu, takže již v prvních několika minutách 
po kontaktu dochází k senzibilizaci jedinců. 
V důsledku podráždění se snaží odstranit 
insekticid, nicméně tím se právě naopak 
čím dál tím více vystavují působení látky, 
a to jak přímým kontaktem, tak požitím. 
Díky vynikající bioabsorpci aktivních látek 
rozpustných v tucích je jedinec za pouhých 
30 minut nezvratně intoxikován a během 
24 hodin hyne. Speciální suspenzní 
koncentrát zajišťuje pokrytí ploch a výbornou 
přilnavost na porézních a dalších obtížných 
površích, jako např.  malta, cihly a cement, 
a to bez výraznějšího vsakování  účinné 
látky. Díky tomu je možné dosáhnout 
ve většině případů dalších tří měsíců 
reziduálního účinku. 

Snadné, schválené 
a bezpečné použití
Přípravek Fendona® 6 SC je snadno 
ředitelný a aplikovatelný jakýmkoliv typem 
postřikovacího zařízení a lze ho bez obav 
používat v kombinaci nebo střídavě s jinými 
druhy insekticidů za účelem zamezení rozvoje 
rezistence. Kromě toho, že je bez zápachu 
a nebarví, je jen velmi málo toxický pro člověka 
a jiné teplokrevné živočichy. Díky výjimečně 
nízkému dávkování a nízké kožní dráždivosti 
je přípravek Fendona® 6 SC zvláště vhodný 
pro použití v citlivých lokalitách blízko lidem, 
domácím zvířatům a potravinám - tuto jeho 
způsobilost podtrhuje i doporučené používání 
na insekticidních sítích proti hmyzu. 
Při správném používání přípravek 
Fendona® 6 SC nepředstavuje žádné 
nebezpečí pro člověka nebo domácí zvířata, 
která mohou být v okamžiku, kdy ošetřené 
povrchy na dotek oschnou, na ně znovu 
vpuštěna. Do jeho vynikajícího celkového 
environmentálního profilu patří rovněž jeho 
dobrá biologická rozložitelnost. Případné 
zbytky přípravku lze z ošetřených ploch 
v případě potřeby odstranit pomocí teplé vody 
a běžných domácích čisticích prostředků. 

Osvědčený účinek 
již při nízkém dávkování
Fendona® 6 SC obsahuje jedinečnou formulaci alfa-cypermethrinu, 
osvědčenou v profesionálním hubení škůdců. Je považována za jeden 
z nejcennějších nástrojů veřejného zdravotnictví v celosvětovém boji 
proti malárii a dalším nemocem přenášeným hmyzem. Ve speciálním 
suspenzním koncentrátu obsahuje 60 g/l syntetického insekticidu ze 
skupiny pyrethroidů, účinného proti široké škále obtíží a komplikací 
hmyzích škůdců. Mikrokrystalické částice v sobě snoubí pečlivě 
nastolenou rovnováhu mezi suspenzními a disperzními činidly, čímž 
zajišťují maximální okamžitý a dlouhodobý účinek, a to i proti méně 
snadno zvladatelným druhům, jakými jsou například štěnice. Zdokonalená 
formulace  alfa-cypermethrinu dále zajišťuje spolehlivé výsledky 
při mimořádně nízkých dávkách, čímž je docíleno maximálního komfortu 
při aplikaci a minimálních celkových nákladů.

Fendona® 6 SC je základní zbraní ve výbavě profesionálního arzenálu pro hubení 
škůdců, a to díky svému rychlému a spolehlivému účinku, široké využitelnosti 
a vysoké bezpečnosti při použití.

Fendona® 6 SC působí proti širokému spektru hmyzích škůdců, jak přímým kontaktem, 
tak po požití, čímž dosahuje nejefektivnější ochrany při nízkém dávkování účinné látky.

Fendona® 6 SC je v rámci skupiny syntetických pyrethroidních sprejů 
výjimečným přípravkem, díky účinnosti a stabilitě směsi mikrokrystalických částic 
ve formulovaném přípravku.

Fendona® 6 SC je přípravek s rychlou a snadnou aplikací, a zároveň šetrnější 
k životnímu prostředí, je tedy zvláště vhodný pro ochranu proti hmyzu 
v citlivých lokalitách.

Vynikající širokospektrální 
ochrana proti hmyzu
Fendona® 6 SC je přípravek doporučovaný 
po celém světě pro ochranu před téměř 
každým druhem létajícího nebo lezoucího 
hmyzu jak pro aplikaci v domácnostech, 
tak i v komerčních objektech a ve veřejném 
zdravotnictví. Zejména poskytuje vysoce 
účinnou ochranu proti mravencům, 
štěnicím, broukům, švábům, mouchám, 
blechám, komárům a proti dalším hmyzím 
přenašečům nejrůznějších onemocnění, 
stejně tak i proti můrám, rybenkám, 
termitům a vosám. Je stejně tak vhodný 
pro použití v domácnostech, komerčních 
prostorách, včetně potravinářských závodů, 
jako ve veřejných budovách, jako jsou 
nemocnice, hotely či restaurace.  
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