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ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ 
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Χρονική διάρκεια: 
2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

Υγρό έτοιμο προς χρήση

Για την καταπολέμηση των 
προνυμφών & νυμφών 

κουνουπιών, για μη 
επαγγελματική χρήση

ΔΡΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 50cc / 1LT / 5LT

ΥΜΦΗΔεν είναι βιοκτόνο προϊόν

από το 1976
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Το ΝΥΜΦΗ είναι ένα καινοτόμο προϊόν που 
χρησιμοποιείται σε στάσιμα και ελώδη ύδατα

για την καταπολέμηση των προνυμφών 
και νυμφών κουνουπιών.

Το ΝΥΜΦΗ δρα με φυσικομηχανικό τρόπο εξασφαλίζοντας 
αποτελεσματικότητα εναντίον των προνυμφών & νυμφών 

κουνουπιών έως και 4 εβδομάδες. Βασίζεται σε φυτικό έλαιο ταχείας 
βιοαποικοδομησιμότητας και είναι απαλλαγμένο από σιλικόνη. Δεν 

περιέχει εντομοκτόνες δραστικές ουσίες.

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί χειροκίνητα ή με 
τη χρήση κατάλληλου μηχανικού ή υδραυλικού 
ψεκαστήρα.

Δοσολογία: Εφαρμόστε 1ml προϊόντος (περίπου 
20-25 σταγόνες) σε κάθε τετραγωνικό μέτρο 
επιφάνειας στάσιμου νερού. Σε περιπτώσεις 
υδάτων με βαρύ οργανικό φορτίο (έλη, σηπτικές 
δεξαμενές, κλπ.) η δόση μπορεί να αυξηθεί ως τα 
5ml προϊόντος ανάλογα με την ποσότητα του 
φορτίου.

Μέτρα πρώτης  βοήθε ιας :  Σ ε  περ ίπτωση 
κατάποσης συμβουλευτείτε ένα γιατρό και 
αντιμετωπίστε συμπτωματικά. Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετέ τα με άφθονο νερό. 

Προειδοποιήσεις: Αποφύγετε την κατάποση. 
Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια. 
Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. Μην το 
χρησιμοποιείτε σε υπερβολικές ή ακατάλληλες 
ποσότητες. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. 
Αποφύγετε, κατά τη χρήση του, τη μόλυνση 
τροφίμων, ποτών ή δοχείων που τα περιέχουν. 
Μετά τη χρήση και σε περίπτωση τυχαίας επαφής, 
πλύνετε  καλά με νερό και  σαπούνι .  Μην 
επαναχρησιμοποιείτε το δοχείο του σκευάσματος. 
Το δοχείο δεν πρέπει να απορρίπτεται στο 
περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά: Το σκεύασμα «ΝΥΜΦΗ» είναι ένα 
καινοτόμο προϊόν που χρησιμοποιείται για την 
καταπολέμηση ανήλικων σταδίων κουνουπιών σε 
στάσιμα και ελώδη ύδατα.
Το «ΝΥΜΦΗ» δρα με φυσικομηχανικό τρόπο 

εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότητα έως και 4 
εβδομάδες. Βασίζεται σε φυτικό έλαιο ταχείας 
βιοαποικοδομησιμότητας και είναι απαλλαγμένο 
από σιλικόνη. Η χρήση του δε μεταβάλλει σημαντικά 
τις τιμές του νερού, όπως: θερμοκρασία, pH και 
διαλυμένο οξυγόνο, επομένως δεν αλλοιώνει τις 
φυσικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για την 
επιβίωση της υφιστάμενης υδρόβιας πανίδας. Δεν 
περιέχει εντομοκτόνες δραστικές ουσίες.
Το «ΝΥΜΦΗ» ενδείκνυται για χρήση σε στάσιμα, 
ελώδη και βρώμικα ύδατα που αποτελούν άριστο 
ενδιαίτημα για τα κουνούπια, όπως: Υπόνομοι, 
αποχετεύσεις, φρεάτια, πιατάκια συλλογής νερού, 
κάδοι, ελαστικά, υδρορροές, δεξαμενές νερού και 
σηπτικές δεξαμενές, κτλ.
Το «ΝΥΜΦΗ» είναι ένα έτοιμο προς χρήση υγρό, το 
οποίο όταν εφαρμόζεται στην επιφάνεια του νερού 
δημιουργεί γρήγορα μια λεπτή μεμβράνη που 
εμποδίζει την ανάπτυξη των κουνουπιών στα νεαρά 
στάδια (προνύμφες και νύμφες). Δρα μειώνοντας 
σημαντικά την επιφανειακή τάση του νερού, 
παρεμποδίζοντας έτσ ι  την αναπνοή των 
προνυμφών και νυμφών και οδηγώντας τες σε 
ασφυξία. Στην πραγματικότητα, λόγω της 
μειωμένης επιφανειακής τάσης του νερού, οι 
προνύμφες κα ι  νύμφες δεν  μπορούν να 
προσκολληθούν στην επιφάνεια του νερού για να 
αντλήσουν το απαραίτητο οξυγόνο από τον 
ατμοσφαιρικό αέρα. Η χαμηλή επιφανειακή τάση 
εμποδίζει επίσης την ωοτοκία των κουνουπιών, γιατί 
μόλις τα ενήλικα θηλυκά προσγειωθούν στην 
επιφάνεια του νερού έρχονται σε επαφή με τη 
μεμβράνη, παγιδεύονται και τελικά βυθίζονται στο 
νερό. 


