
PROFIL KEAMANAN DI LINGKUNGAN

Sifat di tanah
Lamda-sihalotrin dengan mudah akan terdegradasi pada berbagai jenis tanah dan hasil

penguraian tersebut pada akhirnya akan berubah menjadi karbon dioksida dan unsur ramah

metabolism lainnya.

Sifat di air
Meskipun lamda-sihalotrin diperlihatkan dapat meracuni ikan dan organisme invertebrata

perairan pada kondisi laboratorium, namun demikian menunjukan bahaya yang rendah terhadap

kehidupan perairan lapangan, karena takaran penggunaan yang sangat rendah

PROFIL KEAMANAN TOKSIKOLOGI
Bahan aktif ICON 100 CS tidak bersifat karsiogenik atau teratogenik ketika dilakukan pengujian

terhadap binatang di laboratorium
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LD50 Oral-akut, tikus (mg/kg)

LD50 Dermal-akut, tikus (mg/kg)

Iritasi mata

Iritasi kulit

>5000

>4000

Ringan

Sedang

Toksisitas sangat rendah

Toksisitas sangat rendah

Diabaikan

Diabaikan
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Teknologi mikro kapsul terbaru

untuk pengendalian jangka panjang
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EFEKTIF TERHADAP NYAMUK, LALAT, KECOA DAN BED

BUGS

Kapan Menggunakan ICON 100 CS ?
Aplikasikan segera ICON 100 CS begitu terlihat tanda-tanda adanya

kehadiran serangga. Keterlambatan pengendalian akan mengakibatkan

serangan semakin hebat yang pada akhirnya lebih sulit diatasi.

Sehingga akan menambah waktu pengendalian dan biaya bagi

perusahaan anda dan pelanggan anda. Lakukan pengulangan

seperlunya.

Dimana Menggunakan ICON 100 CS ?
ICON 100 CS sangat cocok digunakan untuk mengendalikan berbagai

macam serangga pengganggu kesehatan karena ICON 100 CS

mempunyai spectrum aktifitas yang luas (broad spectrum) dan

mempunyai toksisitas rendah terhadap mamalia. Adanya kombinasi

yang unik seperti tersebut, menjamin ICON 100 CS dapat digunakan

di perumahan, pabrik, hotel, rumah sakit, dan restoran.

Bagaimana menggunakan ICON 100 CS ?
Campurkan ICON 100 CS (sesuai dosis rekomendasi) kedalam air

dan aduklah secara merata. Kemudian semprotkan larutan tersebut

pada permukaan dimana serangga biasa ada dan hinggap. Perhatian

yang lebih khusus diberikan pada tempat-tempat bersarangnya

seperti celah-celah, retakan dinding dan juga lubang ventilasi.

Diaplikasikan menggunakan alat hand-sprayer (indoor) dan mist-

blower (outdoor)

Dosis atau konsentrasi rekomendsi

Serangga sasaran

Nyamuk

Bed bugs

Lalat

Kecoa

Dosis/konsentrasi penggunaan

2.5 mL per 10m2 atau

6.25 mL per 1 L air

0.75 per 10 m2 kelambu atau

1.875 mL per 1 L air

2.5 mL per 10 m2 atau

6.25 mL per 1 L air

0.50 mL per 10 m2 atau

1.25 mL per 1 L air

0.375 mL per 10 m2 atau

0.94 mL per 1 L air

Cara Aplikasi

Penyemprotan

residual

Pencelupan

kelambu

Penyemprotan

residual

Penyemprotan

residual

Penyemprotan

residual

PENGANTAR

Pengendalian Jangka Panjang

ICON 100 CS merupakan formulasi suspensi mikrokapsul atau capsule

suspension (CS) berbasis air, teknologi terbaru dari insektisida sintetik

piretroid generasi kedua, lamda sihalotrin.

ICON 100 CS sangat efektif untuk mengendalikan nyamuk Anopheles

aconitus yang menjadi vektor malaria pada manusia, lalat rumah

Musca domestica dan kecoa Blatella germanica.

Pada ICON 100 CS, lamda sihalotrin dimasukan dalam kapsul mikro

polimer berukuran 12.2 mikron. Bahan aktifnya akan tetap terlindung

dalam kapsul mikro dari pengaruh lingkungan, sehingga memberikan

residual jangka panjang. Hama serangga yang berkeliaran di

permukaan dinding tersebut, badannya akan tertempel kapsul mikro.

Ketika satu kapsul mikro tertembus kutikula serangga, bahan aktifnya

keluar dari kapsul dan mengenai tubuh serangga sehingga

membuatnya jatuh (knockdown) dan membunuhnya (rapidkill).

ICON 100 CS telah berhasil lolos evaluasi WHO Pesticides Evaluation

Scheme (WHOPES) untuk Indoor Residual Spraying (IRS) pencegahan

dan pengendalian malaria. ICON 100 CS diproduksi menurut WHO

specification 463/CS (2007).

ICON 100 CS memberikan keuntungan

� Efektif terhadap berbagai macam serangga pengganggu kesehatan

� Mempunyai aktifitas residual yang lama (lebih dari 9 bulan

pengendalian nyamuk pada berbagai tipe permukaan dinding

rumah)

� Profil keamanan yang luar biasa

� Hampir tidak berbau dan tidak meninggalkan noda untuk menjamin

penerimaan pengguna

� Efektif biaya (cost-effective) dan cepat diterima oleh rumah tangga

sehingga menjamin cakupan program penyemprotan secara luas.


