ความปลอดภัยและขอควรระวัง





ปดเครื่องตรวจจับควันไฟ
สวมหนากากและเสื้อผาที่ใชในการปองกัน
จัดการระบายอากาศใหเพียงพอหลังจากการฉีดพน
เปนพิษตอสัตวน้ำ

มิราคุน
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ติดตอเราเพ�่อขอขอมูลเพ��มเติม
นำเขาและจำหนายโดย

ดวยเทคโนโลยี CO2

บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
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แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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Disclaimer
The statements, technical information and recommendations contained herein is to be used only as a guide to assist with the product selection and Sumitomo Chemical
makes no representation or warranty as to the completeness or accuracy of the information contained herein. The products and specifications set forth in this brochure
are subject to change without notice and Sumitomo Chemical disclaims any and all liability for such changes. Since the conditions and methods of use of the product
and of the information referred to herein are beyond our control, Sumitomo Chemical expressly disclaims any and all liability as to any results obtained or arising from
any use of the product or reliance on such information; NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY
OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE GOODS DESCRIBED OR THE INFORMATION PROVIDED HEREIN. IN
NO EVENT WILL SUMITOMO CHEMICAL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM THE SALE OR USE
OF ANY PRODUCT.
The information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable when such product is used in combination with other
materials or in any process. All sales of products shall be subject to Sumitomo Chemical’s Standard Terms and Conditions of Sale, a copy of which will be provided
by Sumitomo Chemical upon request.
*Sumitomo Chemical as used herein refers to Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd, each and any subsidiary or holding company from time to time of that company,
whether existing now or in the future.

เปนสูตรเฉพาะ ผสมระหวางกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กับสารสำคัญ และไมมีสวนประกอบของ
สารทำละลายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งแตกตางจากเทคโนโลยีของการฉีดพนทั่วไป, ดวยอนุภาคอันละเอียดเล็ก
ของมิราคุน สามารถกระจายตัวไปในอากาศ เขาไปถึงทุกซอกทุกมุมในบริเวณ สถานที่นั้น และสามารถ
ควบคุม กำจัดแมลงคลาน และแมลงบินไดหลายชนิด มีผลิตภัณฑสามชนิดที่มีสารสำคัญแตกตางกัน
สำหรับการใชงานระดับมืออาชีพเพื่อแกไขปญหาแมลงของคุณ
มิราคุน จีเอ็กซ

มิราคุน พีวาย

มิราคุน เอส

ผลประสิทธิภาพทางชีวว�ทยา
ขอมูลประสิทธิภาพในการเปร�ยบเทียบกับผลิตภัณฑสูตร EC อื่นๆ ในตลาด
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*โปรดอานและทำตามฉลากผลิตภัณฑเกี่ยวกับวิธีใชและขอควรระวัง

มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงคลานและแมลงบินไดหลากหลายชนิด
 เหมาะสมสำหรับการใชภายในอาคาร
(โรงงานอาหาร, โรงพยาบาล, โรงเรียน, โรงแรม, โกดังเก็บสินคา, ฟารมไก และอื่นๆ)
 ประหยัดเวลาในการฉีดพนรมควัน และใชระยะเวลาอันสั้นเพื่อกลับเขามาทำงานไดตามปกติ
 ฉีดพนระบบแบบแหง, ไมทิ้งคราบเปยก น้ำมันที่ตกคาง
 ไมติดไฟ และไรกลิ่น
 ไมทิ้งคราบเปอนบนฝาผนัง, เครื่องจักร, พรม, เฟอรนิเจอร, และอื่นๆ
ดวย มิราคุน, การบริหารจัดการควบคุมแมลงแบบมืออาชีพของคุณ สามารถกำหนดแนวทางการ
กำจัดแมลงที่หลบซอนในหลืบไดอยางงายดาย อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการควบคุมแมลง ยังมี
ความจำเปนตองดูแลอยางตอเนื่องเพื่อไมใหแมลงแพรพันธุเขามาในบริเวณสถานที่ของคุณ

อัตราการตาย หลัง 48 ชั่วโมง

ผลประสิทธิภาพตอแมลงคลาน
ว�ธีการ:
Large chamber
แมลง:
แมลงสาบอเมร�กัน (Periplaneta americana)
แมลงสาบเยอรมัน (Blattella germanica)
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ขอมูลประสิทธิภาพในการเปร�ยบเทียบกับผลิตภัณฑสูตร ME อื่นๆ ในตลาด
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ผลประสิทธิภาพตอแมลงบิน
ว�ธีการ:
Large chamber
แมลง:
แมลงวันบาน (Musca domestica)
ยุง (Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus)
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สารสำคัญ

อัตราการตาย หลัง 24 ชั่วโมง

อัตราการตาย หลัง 48 ชั่วโมง
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มิราคุน จีเอ็กซ

Lesser
grain borer

มิราคุน พีวาย

ผลประสิทธิภาพตอแมลงคลาน
ว�ธีการ:
Large chamber
แมลง:
มอดยาสูบ (lasioderma serricorne)
มอดแปง (Tribolium castaneum)
มอดขาวเปลือก (Rhyzopertha dominica)
มิราคุน เอส

สูตร EC อื่นๆ

สูตร ME อื่นๆ

