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Ověřená formulace na bázi 
bendiocarbu

Ficam® 80 WP obsahuje jako účinnou látku 
bendiocarb (80 %), který vykazuje bezkonku-
renční účinek na vosy a mravence. Bendiocarb 
je ideální alternativou k přípravkům na bázi  
pyrethroidů.

Široké spektrum působení
Ficam® 80 WP je vhodný k ochraně proti širokému 
spektru škodlivého a obtížného hmyzu v komunál-
ní hygieně jako jsou: švábi, rusi, mravenci, blechy,  
štěnice, rybenky, skladištní brouci, vosy, komáři 
a další druhy.

Dlouhodobé působení
Ficam® 80 WP je smáčitelný prášek s vysokým  
obsahem účinné látky. Je fotostabilní a nevsakuje 
se do porézních  povrchů. Pokud zůstane postřik  
neporušen (setření, zaprášení) zůstává účinný až 
12 týdnů po aplikaci.

Dávkování
Ficam® 80 WP se ředí vodou v porovnání s jiný-
mi insekticidy na relativně nízkou koncentraci. 
Proti švábům, rusům, skladištním broukům, ble-
chám, vosám 0,3  % a proti cvrčkům a ryben-
kám 0,15 %. Jedním litrem suspenze se ošetří 
25 m2 povrchu.

Možnosti použití
Ficam® 80 WP není dráždivý, nezapáchá, nepo-
škozuje ošetřené povrchy a nepůsobí dráždivě 
na hmyz. Proto je vhodný k použití ve všech 
běžných podmínkách: bytové prostory, veřejné 
budovy, obchody, potravinářské provozy, ze-
mědělské provozy, sklady, dopravní prostředky 
apod.

POUŽÍVEJTE BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU A PŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU  
Klasifikace:T – toxický, N – nebezpečný pro životní prostředí.  Ficam® je registrovaná ochranná známka firmy BAYER.
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Hodiny od kontaktu s přípravkem

Redukce počtu blech v % po ošetření Ficamem

Procento omráčených jedinců

Mortalita v % po kontaktu
s povrchem, který byl
ošetřen před 1 a 2 měsíci
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