
การสนับสนุนทางเทคนิค
ดวยประสบการณที่มีมาอยางยาวนานในดานอนามัยสิ่งแวดลอม เราคิดคน 
ผลิตภัณฑ ตลอดจนมีการสนับสนุนทางดานเทคนิคดวยเทคโนโลยี และสูตรที่ดี 
ที่สุดจากหองแล็ปในเมืองเซรัมบัน ประเทศมาเลเซีย

นวัตกรรมใหม�ที่มีประสิทธิภาพสูง
ด�วยเทคโนโลยีการหน�วงชะลอการระเหยขั้นสูง

ซูมิโปร
อีดับบลิว

วอส. 475/2558  

ติดต�อเราเพ�่อขอข�อมูลเพ��มเติม
นำเขาและจำหนายโดย
บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 35 หอง 3505 เอ็กเชนทาวเวอร 388 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.  (66) 2663 4337-8
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ขอความขอมูลทางเทคนิค และคำแนะนำที่ระบุไวในที่นี้ ใหใชเพื่อเปนแนวทางที่จะชวยในการคัดเลือกสินคาเทานั้น และ ซูมิโตโม เคมีคอล ไมไดแสดงใหเห็น หรือใหคำ 
รับรองถึงความสมบูรณ หรือความถูกตองของขอมูลที่ปรากฎดังกลาว ตัวสินคาและรายละเอียดคุณสมบัติที่กำหนดไวในโบวชัวรนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย ไมตองแจงลวงหนา 
และ ซูมิโตโม เคมีคอล จะไมตองรับผิดใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เนื่องจากสภาพของสินคา วิธีการใชสินคา และขอมูลที่อางอิงในที่นี้อยู นอกเหนือการควบคุมของ 
ซูมิโตโม เคมีคอล ขอปฏิเสธโดยชัดแจงถึงความรับผิดท้ังหลายท้ังปวงสำหรับผลท่ีไดรับ หรือเกิดข้ึนจากการใชสินคา หรือการเช่ือถือขอมูลดังกลาว ไมมีคำรับรองของความเหมาะสม 
สำหรับวัตถุประสงคเฉพาะใดๆ ไมมีคำรับรองเกี่ยวกับการคาหรือคำรับรองอื่นใดไมวาโดยชัดแจง หรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินคาหรือขอมูลที่ระบุไวในที่นี้ ซูมิโตโม เคมีคอล จะไม 
ตองรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ หรือเกิดขึ้นโดยออม หรือความเสียหายตอเนื่องที่เกิดจากการขายหรือการใชสินคา

ขอมูลที่ระบุไวในที่นี้จะเกี่ยวของเฉพาะกับตัวสินคาที่กำหนดไวเทานั้น และไมสามารถนำขอมูลไปใชกับสินคาดังกลาวไดอีก หากสินคาดังกลาวถูกนำไปใชรวมกับวัสดุอื่นๆ 
หรือในกระบวนการอื่นใด การซื้อขายสินคาทั้งหมดจะอยูภายใตขอตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานของการซื้อขายของ ซูมิโตโม เคมีคอล จะมอบสำเนาขอตกลงและเงื่อนไขมาตรฐาน 
ดังกลาวใหหากไดรับการรองขอ

ซูมิโตโม เคมีคอล ที่กลาวถึงนี้ หมายถึง บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล เอเชีย พีทีอี จำกัด และสาขาหรือบริษัทแมของบริษัทดังกลาว ไมวาจะมีตัวตนอยูแลวในปจจุบัน หรือ 
เกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม

Sumitomo Chemical Enviro-Agro Asia Pacific Sdn Bhd
Lot 62A, Persiaran Bunga Tanjung 1 Senawang Industrial Park 
70400 Seremban, Negeri Sembilan Malaysia
Tel  : (606) 679 3711
Fax  : (606) 679 3698

ควรอ�าน และปฏิบัติตามฉลาก
และข�อมูลความปลอดภัย



ซูมิโปร อีดับบลิว
เปนนวัตกรรมใหมลาสุดในการควบคุมแมลงวัน ออกฤทธ์ิ 
น็อกดาวนอยางดีเยี่ยมดวย “ซูมิวัน” (เมโทฟลูทริน) 
สารออกฤทธิ์กำจัด “โกคิลาท-เอส” (ดี,ดี,ทรานส-
ไซฟโนทริน) และสารเสริมฤทธิ์ไพเพอโรนิลบิวทอกไซด 
มาพรอมกับนวัตกรรมการหนวงชะลอการระเหยขั้นสูง 
(Advanced Evaporation Retardant, AER)

ซูมิโปร เปนสูตร และเทคโนโลยีจาก ซูมิโตโม  เจือจาง 
ดวยน้ำ พนไปไดไกลถึง 100 เมตร ดวยละอองคงที่ 
ขนาดเล็กที่มีการปองกันการระเหยไดดี เพื ่อใหได 
ประสิทธิภาพในการน็อกดาวน และกำจัดที่ยอดเยี่ยม

ดวยสูตรน้ำแบบพิเศษลดการใชน้ำมันในการเจือจาง 
จึงชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สามารถใชไดทั้ง 
เครื ่องพนละอองฝอยละเอียดแบบ ULV เครื ่องพน 
ละอองฝอยละเอียดแบบ Misting หรือเครื ่องพน 
หมอกควัน

ทำไมควรเลือก
ซูมิโปร อีดับบลิว
  มีเทคโนโลยีการหนวงชะลอการระเหยขั้นสูง
  สารเสริมฤทธิ์ PBO 
  เหมาะสำหรับกำจัดยุง และแมลงวัน
  เจือจางดวยน้ำ ใชไดท้ังพ้ืนท่ีภายใน และภายนอก
  เทคโนโลยีการหนวงชะลอการระเหยข้ันสูง (AER)
  ทำใหละอองมีขนาดคงท่ีและพนไดไกลถึง 100 เมตร
  ประหยัด
  เหมาะสำหรับใชในอาคาร พื้นที่พักอาศัย
  ปศุสัตว และพื้นที่เลี้ยงสัตวปก
  ใชไดทั้งเครื่องพนละอองฝอยละเอียดแบบ ULV
  เครื่องพนละอองฝอยละเอียดแบบ Misting  
  หรือเครื่องพนหมอกควัน

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร

การทดสอบภาคสนามดวยเครื่อง ULV ซูมิโปร อีดับบลิว 
แสดงใหเห็นประสิทธิภาพละอองที่ยอดเยี่ยม พนไดไกล 
ถึง 100 เมตร ดวยละอองคงที่ขนาดเล็ก

รถกระบะ
ติดตั้งเครื่อง ULV

ตัวหมุน แมลง
ทดสอบ

ความสามารถทางด�านชีวภาพ
ผลประสิทธิภาพทางชีววิทยามีมากมายท้ังในหองปฏิบัติการ และทางภาคสนาม ขอมูลตอไปน้ี เปนตารางกราฟเปรียบเทียบอัตราการใช 
และอัตราการผสมของผลิตภัณฑที่เปนสูตร EW ในตลาด:

*Advanced Evaporation Retardation (AER)
เทคโนโลยีการหนวงชะลอการระเหยขั้นสูง ทำใหขนาดของหยดละอองคงที่ และมีประสิทธิภาพในระยะที่พนออกไปได 100 เมตร


