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ULOTKA INFORMACYJNA   

SHEILA 
PRODUKT DO ZWALCZANIA OWADÓW LATAJĄCYCH 
 

 Granulat gotowy do zastosowania 
 Okres aktywności resztkowej do 6 tygodni 
 Do zastosowania na sucho 

 
 

ZASTOSOWANIE 
SHEILA to gotowy do użycia granulat przeznaczony do zwalczania owadów 
latających wewnątrz budynków, szczególnie budynków inwentarskich.  
Dzięki atrakcyjnej formule zawierającej Azametifosu, muchy są dosłownie 
przywabiane do produktu, na którym żerują, co skutkuje ich śmiercią. Produkt 
można stosować na sucho poprzez rozprowadzenie go na powierzchniach, na 
których występują muchy lub umieszczenie w dystrybutorach granulek. 
Opcjonalnie SHEILA można aplikować na specjalnym kartonie w postaci lekko 
nawilżonej. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Przed zastosowaniem zaleca się dokładną obserwację budynku przed zabiegiem 
w celu określenia miejsc, w których przebywają muchy. 
Produkt należy stosować na powierzchniach, na których muchy chętnie siadają i 
gromadzą się. Powierzchnie takie obejmują na przykład górną część ścian, 
parapety.  
Granulat SHEILA należy stosować na sucho, bezpośrednio na wspomniane 
powierzchnie. Aby zwiększyć atrakcyjność produktu, na rozsypane granulki 
SHEILA można rozpylić mgłę z wodny lub coli w niewielkiej ilości. Opcjonalnie 
produkt można umieścić w dystrybutorach granulek (na sucho lub w postaci 
lekko zwilżonej).  
Zaleca się również użycie kartonu do aplikacji SHEILA w powietrzu (pod dachem, 
sufitem). Karton należy rozłożyć na płaskiej powierzchni. Rozsypać równomiernie 
granulki w dużej ilości, w taki sposób by warstwy pokrywające karton były cienkie. 
Po rozsypaniu granulek na powierzchni, należy spryskać je niewielką ilością wody 
lub coli. Dzięki temu granulki przykleją się do kartonu, a SHEILA będzie mieć 
większą moc przyciągania. Karton należy pozostawić do wyschnięcia przed 
zawieszeniem. 
Uwaga: 
Zaleca się wykonywać zabiegi w odstępach czasu od 4 do 6 tygodni lub gdy 
granulki pokryją się muchami (suche granulki). 
Produkt należy stosować poza zasięgiem zwierząt. 

DOZOWANIE 
Rozsypanie lub umieszczenie granulek w dystrybutorze 
Rozsypać 200g granulek w postaci cienkiej warstwy na powierzchniach 
poziomych lub użyć dystrybutora na granulki w celu wykonaniu zabiegu na 
100m2 powierzchni podłoża. 
Lekko zwilżone granulki 
Zastosowanie 200g na około 5 kartonach w celu wykonania zabiegu na 
powierzchni 100m2. 

 

POSTAĆ UŻYTKOWA 
Granulat w postaci przynęty. 

PRZEZNACZENIE 
Zwalczanie owadów latających (much). 

SUBSTANCJA CZYNNA 
Azametifos 1g/100g. 

KLASA CHEMICZNA 
Fosforan organiczny. 

MECHANIZM DZIAŁANIA 
Hamowanie aktywności acetylocholinoesterazy. 
W związku z tym acetylocholina pozostaje 
nienaruszona, co pozwala na nieprzerwane 
działanie układu nerwowego. Prowadzi to do 
nadmiernego pobudzenia owada, ostatecznie 
skutkując jego śmiercią. 

INNE 
Do zastosowania profesjonalnego.  
Produkt należy rozsypać poza zasięgiem 
zwierząt. 
Pozwolenie Ministra Zdrowia: 6072/15 

OPAKOWANIE 
Puszka: 12 x 500 g kod: 120200005 
 
 


