ZUMBAFLY

CÓDIGO DO PRODUTO Nº: 121001

Atrativo para mosca

COMPOSIÇÃO:
Produto a base de fermentado de proteínas. Contém partículas sólidas de proteina,
água, estabilizantes e conservantes.

Descrição do Produto

CLASSE TOXICOLÓGICA:
Não tóxico

O ZUMBAFLY é um atrativo para moscas. Quando usado junto com a armadilha
ZUMBABOLA captura moscas domésticas e varejeiras.

CLASSE AMBIENTAL:
Produto não perigoso ao meio ambiente.

Funcionamento
É usado em conjunto com a armadilha ZUMBABOLA, ideal para combater moscas
em cozinhas, refeitórios, locais de criação de animais e produção de alimento.

ASPECTO:
Líquido marrom escuro com cheiro forte
de putrecinas. Pode haver uma concentração de sólidos no fundo da embalagem.

Indicação de Uso

ESTOQUE:
Estocar em lugar arejado e ventilado, longe
de raios solares.

Agitar bem antes de preparar a solução. Diluir o ZUMBAFLY na concentração
de 10% (ou 2 tampas por armadilha) em água e acrescentar algumas gotas de
detergente neutro para quebrar a tensão superficial da água. Utilizar a solução
logo após o preparo. Coloque 600 ml de solução dentro da armadilha ZUMBA
BOLA.

PRECAUCÕES:
Agitar antes de usar.
Se o produto apresentar inchaço da embalagem ou vazamento descartar. Utilizar
a solução logo após o preparo.

Instale armadilhas ZUMBA BOLA com atrativo ZUMBA FLY no lado externo
de áreas de produção de alimento ou criação de animais, vai capturar muita
mosca.
Uma estratégia muito usada em frigoríficos é fazer uma barreira de captura
massiva, bastando instalar a 50 a 100 metros de distância da área de produção,
instalando uma armadilha a cada 25 ou 50 metros. As armadilhas devem ser
posicionadas em todo perímetro do local a ser protegido, formando uma rede.
Substituir o atrativo a cada 15 dias. Em lugares com grande infestação de
mosca pode ser necessário a troca a cada 3 dias por causa da saturação da
armadilha com mosca. Caso haja de formação de bolor antecipe a troca.

VALIDADE:
3 anos após fabricação.

Dose:

Fotos e ilustrações:

EMBALAGEM:
O ZUMBAFLY é comercializado em embalagens de 500mL.
Manter longe do alcance de crianças e
animais. Não reaproveite a embalagem.

Diluir o ZUMBAFLY na concentração de 10% em água, ou 2 tampas por armadilha.

Vantagens:
A utilização do atrativo ZUMBAFLY para o controle de mosca doméstica e
varejeiras cria um sistema onde as moscas que estão dentro de casas, refeitórios, granjas, etc, são atraídas para fora destes locais, sendo capturadas
pelas armadilhas ZUMBABOLA. E as moscas que estão fora do perímetro a ser
protegido não ultrapassam a linha de armadilhas.

Embalagem de 500ml.
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