
DIPTRÓN® Cockroach Gel
DINOTEFURAN 2%

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΤΖΕΛ ΜΕ ΤΑΧΥΤΑΤΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ

 - Από 23 έως 27 φορές πιο γρήγορο από τα κοινά τζελ.
- Πολύ αποτελεσματικό ενάντια σε ανθεκτικές κατσαρίδες. 

- Ολική εξάλειψη λόγω φαινομένου ντόμινο, με άμεσα αποτελέσματα.
- Τζελ σε σταγόνες, ασφαλές και ακριβές



Με βάση την ουσία Dinotefuran, μόριο 
εντομοκτόνο τελευταίας γενιάς.

Diptrón
Cockroach gel

ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 50% 

ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ
15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΟ 100% 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΩΡΑ(1)

ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΤΖΕΛ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
7 ΗΜΕΡΕΣ ΝΑ ΤΙΣ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ, ΤΟ DIPTRÓN 

ΜΟΝΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ(2)

(1)Σε συνεχή επαφή  

(2)Σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές

Το DIPTRÓN® Cockroach Gel δρα ταχύτατα ενάντια στις 
κατσαρίδες και διασφαλίζει την αποφυγή νέων μολύνσεων 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δρα βάσει του φαινόμενου 
ντόμινο προκαλώντας ολική εξάλειψη της αποικίας των 
κατσαρίδων. Έχει εξαιρετική γευστικότητα, ακόμα και σε 
συνθήκες εναλλακτικής διατροφής. .
Είναι αποτελεσματικό ενάντια στη Blatella Germanica 
(Γερμανική Κατσαρίδα), τη Blatella Orientalis 
(Ανατολική Κατσαρίδα), τη Periplaneta Americana 
(Αμερικάνικη Κατσαρίδα) και τις λοιπές κοινές 
κατσαρίδες.

DIPTRÓN® COCKROACH GEL
ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ

®

Το DIPTRÓN® Cockroach Gel περιέχει 
2% δραστικής ουσίας Dinotefuran
· Θεραπεία ταχείας εξόντωσης και μακράς διάρκειας.
· Ολική εξάλειψη λόγω φαινομένου ντόμινο.
· Μέγιστη σταθερότητα.
· Τζελ για εφαρμογή σε μικρές δόσεις.
· Δεν έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα, αποτελεσματικό ενάντια σε ανθεκτικές κατσαρίδες.



Η δραστική ουσία Dinotefuran δρα άμεσα, 
η αποτελεσματικότητα της είναι ταχύτερη 
από άλλες δραστικές ουσίες σε τζελ που 
κυκλοφορούν στο εμπόριο.

ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΠΟ 
23 ΕΩΣ 27 ΦΟΡΕΣ ΤΑΧΥΤΕΡΟ 
ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΖΕΛ

Ημέρα 1 Ημέρα 2 Ημέρα 3

100%

96%

78%

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η ουσία Dinotefuran 2,0% εμφανίζει γρήγορη αποτελεσματικότητα 
από την 1η μέρα (Εργαστηριακές δοκιμές)

Αποτελέσματα από την 1η ημέρα, το 78% 
των κατσαρίδων εξοντώνονται στις πρώτες 24 
ώρες.
Το 100% των κατσαρίδων έχει εξοντωθεί μέχρι 
την 3η ημέρα.

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ:
επαγγελματικοί χώροι

βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
κατοικίες

ιδιωτικοί χώροι
δημόσια κτίρια

Το DIPTRÓN® Cockroach Gel δρα βάσει 
του φαινομένου ντόμινο.  Οι κατσαρίδες που 
έχουν προσβληθεί από τη δραστική ουσία 
επιστρέφουν στη φωλιά τους πριν πεθάνουν, 
όπου προσβάλουν τις υπόλοιπες κατσαρίδες, 
εξοντώνοντας την αποικία.
 
Η εξάλειψη της μόλυνσης είναι ολική εφόσον 
το φαινόμενο ντόμινο προσβάλει όλα τα μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων και των νεαρών ατόμων 
(νυμφών). Χάρη στο φαινόμενο ντόμινο ένα και 
μόνο δόλωμα αρκεί για την εξόντωση μεγάλου 
αριθμού κατσαρίδων. Το φαινόμενο ντόμινο 
πολλαπλασιάζεται όσο μεγαλύτερη είναι η 
αποικία. 
 
Η δράση του  DIPTRÓN® Cockroach Gel 
αποτρέπει νέες μολύνσεις στην αποικία 
που έχει προσβληθεί. Αυτό είναι δυνατόν 
επειδή η δραστική ουσία διαρκεί εβδομάδες 
αποτρέποντας τoν αποικισμό κατσαρίδων από 
άλλες γειτονικές αποικίες

Φαινόμενο ντόμινο:
Ολική εξάλειψη



 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

 ΤΠ18-0266

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 Κουτί με 4 τμχ
 (Κουτί συσκευασίας: 5 κουτιά)

Παράσιτο στόχος: Κατσαρίδες: Blatella Germanica (Γερμανική 
Κατσαρίδα), τη Blatella Orientalis (Ανατολική Κατσαρίδα), τη 
Periplaneta Americana (Αμερικάνικη Κατσαρίδα) και τις λοιπές κοινές 
κατσαρίδες.
Δραστική ουσία: Dinotefuran 2.0%
Τύπος σκευάσματος: Δόλωμα Τζελ.
Εφαρμογή: Εσωτερικοί χώροι, τοπικά σημεία, ρωγμές και τρύπες. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 ΣΥΣΤΑΣΗ:

 Dinotefuran (sustancia activa)………...................2.0% w/w (20.0 g/kg)
 Denatonium benzoate (πικρή ουσία)…...............0.01% w/w
Έκδοχα επαρκούς ποσότητας …………….......….100% w/w

Diptrón
Cockroach gel

ΔΟΛΩΜΑ ΤΖΕΛ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν.

®

Derio Bidea, 51  48100
Munguía - Spain
Tel. (+34) 946 741 085
Fax (+34) 946 744 829
info@quimunsa.com 
www.quimunsa.com

Διανομέας:


