Mattielo

Demand 2,5

Inseticida piretróide microencapsulado que reúne a eficiência de um pó molhável com a conveniência de um produto
líquido.
- A melhor solução microencapsulada para o controle de pragas
- Recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
- Ideal para tratamento de perímetro
DEMAND 2,5 CS é uma revolucionária e inovadora formulação inseticida, em suspensão aquosa microencapsulada, que
promove maior controle de pragas rasteiras e voadoras, reunindo a eficiência e o efeito residual com a conveniência
de um produto líquido.
ALTA TECNOLOGIA
DEMAND 2,5 CS contém o ingrediente ativo lambdacialotrina, um poderoso piretróide de terceira geração, encapsulado
em uma membrana especial e disperso em uma suspensão aquosa.
DEMAND 2,5 CS é patente da Syngenta e foi desenvolvido especialmente para os controladores de pragas
profissionais mais exigentes em qualidade e segurança.
EFEITO RESIDUAL
O fato de o ingrediente ativo do DEMAND 2,5 CS estar protegido dentro de microcápsulas faz com que a sua
decomposição no ambiente ocorra mais lentamente, aumentando assim a resistência e a persistência produto,
especialmente sobre superfícies mais agressivas e porosas.
DEMAND 2,5 CS também é eficiente em condições úmidas, garantindo o melhor resultado e poder residual do produto
quando comparado com outros inseticidas.
SEGURANÇA
A encapsulação do ingrediente ativo serve para minimizar os riscos de exposição do aplicador ao produto.
DEMAND 2,5 CS não mancha e não tem cheiro, podendo ser usado em áreas críticas e difíceis.
RENDIMENTO E ECONOMIA
DEMAND 2,5 CS é adequado para uso efetivo em baixas concentrações e é econômico porque garante um controle de
longa duração, reduzindo assim o número e o alto custo das reaplicações.
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