
Insecticide

Malakol
Insecticid concentrat în formà flowable indicat pentru 

combaterea insectelor zburàtoare si târâtoare Inregistrat de 
MSF Nr.2160/23.04.2004 si Nr.Cod V/683

Compozitie
100 grame de produs contin: Deltametrinà 
pura 98%...g 0,75 (7,8 g/l) 
Coformulanti...........q.b. la g 100

Caracteristici
MALAKOL este un insecticid piretroid pentru uz civil cu persistentà îndelungatà. Este 
folosit   pentru combaterea insectelor nocive si deranjante atât în interiorul cât si în 
exteriorul magaziilor, depozitelor de deseuri, scurgerilor, hotelurilor, scolilor, 
magazinelor,   spitalelor,   cinematografelor,   locuintelor,cazàrmilor.   Este   de   asemenea 
indicat pentru folosirea in Industria Alimentara .
MALAKOL este  utilizat  atât  pentru  combaterea  insectelor  zburàtoare  (muste  si 
tântari, etc) cât si a celor târâtoare (gândaci, furnici, purici, capuse, pàianjeni, etc.). 
MALAKOL actioneazà eficient si împotriva larvelor.
Deltametrina este un piretroid de sintezà care actioneazà exclusiv
prin contact si ingestie asupra sistemului nervos al artropodelor; în 
plus, la gândaci are o marcatà actiune de atragere în afara cuiburilor 
care îi împinge pe acestia sà-si pàràseascà adàposturile.
Durata rezidualà a produsului depinde de câtiva factori importanti: natura suprafetelor
de tratat, gradul si tipul de infestare, temperatura si umiditatea, concentratia de 
utilizare, frecventa operatiilor de curatare. MALAKOL, gratie formulei sale 
particulare fàrà solventi organici este incolor si inodor,
prin  urmare  deosebit  de  adecvat  pentru:  hoteluri,  scoli,  magazine,  cinematografe,
locuinte, cazàrmi precum si în toate locurile în care este nevoie de un insecticid care sà nu 
lase mirosuri reziduale si/sau pete.
Toxicitate
LD50 a.o. conventional pe sobolan (D.M. 25/06/90): 
Deltametrina ..........................135 mg./kg
Utilizare
MALAKOL se utilizeazà în urmàtoarele concentratii:
- insecte zburàtoare: 120-130 ml la 10 litri de apà
- insecte târâtoare: 170-200 ml la 10 ltri de apà.
Solutiile astfel preparate trebuie pulverizate în cantitàtile de mai jos:



• pe suprafete poroase (pereti netencuiti sau cu tencuialà) - 10 litri la 100 mp
• pe suprafete non poroase (gresie, suprafete làcuite cu vopsele lavabile, etc.) - 4-5 litri 
la 100 mp.
Se recomandà ca produsul sà fie împràstiat cu ajutorul unor pompe de joasà presiune; se 
va avea grijà ca produsul sà fie uniform distribuit pe suprafata supusà dezinsectiei. 
Formula permite o dispersie usoarà a principiului în solutie apoasà.
Dupà cum se stie, amestecul astfel preparat se foloseste în cursul zilei respective.
Avertizàri
A se citi cu atentie eticheta înainte de utilizare.
Alte informatii importante referitoare la produs pot fi gàsite în fisa de securitate
alàturatà.
A nu se aplica produsul direct pe alimente, pe hrana animalelor sau pe suprafetele pe
care se pregàtesc, se consumà sau se pàstreazà alimentele.
Deoarece Colkim nu exercità nici un control asupra modului de utilizare a produsului, ea
nu îsi asumà nici un fel de ràspundere în legaturà cu utilizarea acestuia.

Clasificare
Pe baza normelor în vigoare în materie de Clasificare, Ambalare si Etichetare a 
preparatelor periculoase - PMC, MALAKOL este clasificatà NEPERICULOS si prin urmare 
pe etichetà nu este trecut nici un simbol de periculozitate. Gratie coformulantilor utilizati, 
Punctul de Aprinderea la MALAKOL se situeazà la peste 55o, prin urmare acest insecticid 
este clasificat NEINFLAMABIL.


