
PROFIL KEAMANAN DI LINGKUNGAN

Sifat di tanah

Dalam tanah, ICON 25 EC cepat terdegradasi dengan waktu paruh berkisar antara 4-12

minggu. Hasil proses degradasi tersebut akhirnya terurai menjadi CO2. Lamda sihalotrin tidak

tercuci melalui tanah, tetapi teradsorbsi oleh bahan organik tanah dan sangat sedikit larut

dalam air tanah.

Sifat di air

Dalam lingkungan perairan yang alami, ICON 25 EC dengan cepat hilang dari air karena

teradsorbsi kedalam lumpur dan endapan (sedimen) yang terdapat di dasar perairan. Dengan

demikian ICON 25 EC relatif kurang berbahaya.

PROFIL KEAMANAN TOKSIKOLOGI

Bahan aktif ICON 25 EC tidak bersifat karsiogenik atau teratogenik ketika dilakukan pengujian

terhadap binatang di laboratorium
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FOR LIFE UNINTERRUPTED
TM

EFEKTIF
Mematikan nyamuk,
kecoa, dan lalat hanya
dengan dosis
aplikasi yang rendah

KELUARGA SEHAT
Mengendalikan berbagai
macam serangga
pengganggu kesehatan

TAHAN LAMA
Memiliki aktifitas residual
yang sangat baik pada
berbagai substrat

PROFESSIONAL

PEST MANAGEMENT

PROFESSIONAL

PEST MANAGEMENT



PENGANTAR

Pengendali Serangga Pengganggu Kesehatan

ICON 25 EC merupakan insektisida golongan sintetik piretroid terbaru

yang mengandung bahan aktif 25 g/l lamda sihalotrin.

ICON 25 EC sangat efektif bahkan pada dosis aplikasi yang sangat

rendah terhadap berbagai macam serangga pengganggu kesehatan,

seperti nyamuk, lalat, dan kecoa

ICON 25 EC telah berhasil lolos evaluasi WHO Pesticides evaluation

dengan nomor kode WHO/IS/3.3021-1 dan mendapat persetujuan dari

Ministry of Agricuture Fisheries and Food (MAFF) Inggris dan Enviromental

Protection Agency (EPA) Amerika Serikat untuk mengendalikan berbagai

serangga pengganggu kesehatan, bahkan pada tempat-tempat

pengelolaan makanan.

Di Indonesia, ICON 25 EC telah terdaftar pada Komisi Pestisida dengan

Nomor Pendaftaran: RI. 0609011988831.

ICON 25 EC memberikan keuntungan

� Mematikan pada dosis rendah terhadap berbagai  serangga

pengganggu kesehatan masyarakat.

� Memiliki daya pengendalian yang lama

� Mempunyai persistensi yang bagus pada berbagai macam jenis

permukaan

� Tidak berbau dan tidak meninggalkan noda pada permukaan yang

disemprot sehingga diterima oleh pengguna

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

sehingga menjamin cakupan program penyemprotan secara luas.

Percobaan ICON 25 EC
dengan aplikasi thermal fog

untuk pengendalian Aedes aegepty
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EFEKTIF TERHADAP NYAMUK, LALAT, DAN KECOA

Kapan Menggunakan ICON 25 EC ?

Aplikasikan segera ICON 25 EC 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 25 EC ?

ICON 25 EC sangat cocok digunakan untuk mengendalikan berbagai

macam serangga pengganggu kesehatan karena ICON 25 EC

mempunyai spectrum aktifitas yang luas (broad spectrum) dan mempunyai

toksisitas rendah terhadap mamalia. Adanya kombinasi yang unik

seperti tersebut, menjamin ICON 25 EC dapat digunakan di

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

Bagaimana menggunakan ICON 25 EC ?

Campurkan ICON 25 EC (sesuai dosis rekomendasi) kedalam pelarut

dan aduklah secara merata. Kemudian semprotkan larutan tersebut

pada permukaan atau area 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 dan ULV cold fog (indoor)

serta mist-blower dan thermal fog (outdoor)

Dosis dan konsentrasi rekomendasi

Alat Aplikasi Konsentrasi / Dosis Cara Aplikasi

Hand Sprayer,
Mist Blower, dan ULV

Cold Fog

10-25 ml per 1 L air
atau

40-80 ml per Ha

Penyemprotan para area
permukaan / ruangan di

mana serangga biasa hinggap

Thermal Fog
8-10 ml per 1 L solar

atau
40-80 ml per Ha

Pengabutan pada seluruh area dimana
serangga biasa hinggap/bersembunyi baik

di dalam dan luar ruangan


