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PREPARATY DEZYNSEKCYJNE
Alba

Kod: ALB1
Substancja aktywna:
- Klotianidyna 26 g/ l

Kod: AC

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Muchy

W pomieszczeniach inwentarskich: chlewnie, obory, stajnie,
kurniki i inne w warunkach takich, jakie panują w pomieszczeniach inwentarskich w okresie
aktywności życiowej dorosłych
much.

Stosować środek nierozcieńczony.
Pędzlem malować: ściany, filary, ramy
okienne, rury przewodzące mleko
i inne miejsca na których siadają
muchy. Malowanie powierzchni lub
zawieszanie pomalowanych tablic
należy wykonać po wystąpieniu
pierwszego nalotu much.
W pomieszczeniu o powierzchni
podłogi 200 m2 malować około 60
pasów 10 x 30 cm. Malowane pasy,
należy rozmieścić równomiernie
w pomieszczeniu w różnych miejscach na których siadają muchy.
Środek można stosować w pobliżu
zwierząt, jednak tylko w miejscach
które są poza ich zasięgiem (ok. 25 g)
co 2 – 5 m.

Opakowania:
- płyn – 500ml

Substancja aktywna:
- Pirimifos metylowy – 22,5%

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Wołek zbożowy,
trojszyk ulec,
spichrzel surynamski, kapturnik
zbożowie, omacnica spichrzanka,
rozkruszek mączny

Dezynsekcja pustych pomieszczeń magazynowych, silosów
zbożowych i paszowych

1 świeca na powierzchnię
400 – 500m3

Opakowania:
- świeca - 90 g

Kod: ASK

Alfasect

Kod: A

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Owady biegające:
Karaluchy, prusaki,
mrówki, pluskwy,
pchły, kleszcze

Pomieszczenia domowe,
budynki użyteczności
publicznej, szpitale, hotele,
restauracje, zakłady przetwórstwa spożywczego, budynki
przeznaczone do chowu zwierząt gospodarskich.

Dawka normalna:
Rutynowe stosowanie przeciwko
owadom biegającym i latającym.
25 ml preparatu rozcieńczyć w 5 l
wody. Stosować 1 l roztworu na 20
m2 powierzchni.
Dawka zwiększona:
Stosować w przypadku dużej infestacji szkodników i/ lub gdy powierzchnie są zabrudzone lub wysoce
chłonne. 50 ml preparatu rozcieńczyć
w 5 l wody. Stosować 1 l roztworu na
20 m2 powierzchni.

Owady latające:
Muchy, komary,
mole spożywcze
(osobniki dorosłe),
osy

Opakowania:
- płyn – 1 l

Produkt może być stosowany także w kurnikach do zwalczania ptaszyńca kurzego i pleśniakowca
lśniącego oraz w owczarniach, oborach i chlewniach do zwalczania bolimuszki kleparki.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ascyp 10 WP

Substancja aktywna:
- Cypermetryna – 10%

NOWOŚĆ

Substancja czynna:
- Alfa-cypermetryna - 60 g/ l

Actellic 20 FU

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Owady latające:
muchy, komary,
mole i inne.

Pomieszczenia mieszkalne,
pomieszczenia dla zwierząt,
sklepy, restauracje, piekarnie,
fabryki, obory, rzeźnie, mleczarnie, magazyny, młyny, spichlerze,
składy tytoniu i inne obiekty
gdzie stosowanie środków
ochrony zdrowia publicznego
jest wymagane.

25 g/ 5 l wody – owady latające
25 g/ 5 l wody - owady biegające
(w przypadku małej infestacji
owadów)
25 g/ 2,5 l wody – owady biegające
(w przypadku dużej infestacji owadów)

Owady biegające:
prusaki, karaluchy,
pluskwy, mrówki,
mrówki faraona,
rybiki cukrowe
i inne.

Płynem roboczym należy opryskiwać szpary i szczeliny, w których gnieżdżą się owady oraz wokół listew podłogowych, drzwi, wnęk szaf, wokół przewodów wentylacyjnych itp. Preparat w formie proszku dobrze działa na powierzchniach porowatych i zanieczyszczonych (np. w piwnicach).

Opakowania:
- proszek 2 kg

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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Ascyp - granulat na muchy
Substancja aktywna:
- Imidachlopryd - 50 g/ kg

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Muchy

Miejsca gromadzenia się much,
takie jak: ciepłe
i nasłonecznione
ściany, ramy okienne, filary, części
zagród, rury, itp.

Kod: ASGR500

Substancja aktywna:
- S - Metopren – 0,75 g/ kg
- Permetryna – 2,5 g/ kg

- Tetrametryna 5 g/ kg

UWAGI
Opryskiwanie powierzchni
Sporządzanie roztworu do opryskiwania powierzchni:
W zbiorniku opryskiwacza rozpuścić 500 g preparatu
w 4 l letniej wody dokładnie mieszając aż do uzyskania
jednolitego roztworu. Sposób wykonania zabiegu
opryskowego: otrzymany roztwór preparatu wystarcza
na dezynsekcję w pomieszczeniu o powierzchni 100 m2.
Bezpośrednio należy opryskać ok. 30 m2 powierzchni
takiego pomieszczenia.

BEST-PEST na mrówki
- Cypermetryna – 2,5 kg/ kg
- Butotlenek piperonylu – 7,5 g/ kg

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Mrówki wszelkiego
gatunku

Wszelkie budynki oraz miejsca
na zewnątrz: balkony, tarasy,
podjazdy, chodniki.

10 g preparatu na 1 m2 powierzchni
lub na 1 gniazdo mrówek.

Malowanie powierzchni
Sporządzanie zawiesiny do malowania powierzchni:
w osobnym pojemniku rozpuścić 250 g preparatu w 200
ml ciepłej wody dokładnie mieszając aż do uzyskania
jednolitej lepkiej zawiesiny do malowania. Otrzymana
zawiesina wystarcza na dezysekcję w pomieszczeniu o
powierzchni podłogi 100 m2. Sposób wykonania zabiegu malowania: pomalować powierzchnię o wymiarach
10 x 30 cm lub pasy kartonu/ folii polietylenowej (rozwiesić) w miejscach gromadzenia się much.

Opakowania:
- proszek – 0,5 kg

Opakowania:
- proszek – 1,5 kg

Preparat barwi zaimpregnowane powierzchnie.

Ascyp PBO

Kod: APBO 1

Substancja aktywna:
- Cypermetryna – 50g/l

CO
ZWALCZA

Opakowania:
- płyn – 1l

Kod: NM

- Butoksylan piperonylu – 150g/l

STĘŻENIE/DAWKA

UWAGI

Owady
biegające:
prusaki, karaluchy, mrówki,
pluskwy, rybiki
cukrowe

Stosować:
1% ciecz roboczą
(np. 50ml preparatu rozcieńczyć w wodzie do 5l wody)
Dawka:
50ml cieczy roboczej na 1m2
powierzchni opryskowej

Prusaki, karaluchy, mrówki, pluskwy, rybiki
cukrowe – opryskiwać należy drogi przebiegu
owadów: okolice listew podłogowych, drzwi,
pobliża przewodów wentylacyjnych i c.o.,
szpary i szczeliny, oraz miejsca gnieżdżenia się
szkodników (naroża ścian, szpary w podłodze, miejsca za listwami itp.) wewnątrz i na
zewnątrz budynku.

Owady
latające:
muchy, komary

Stosować:
0,5% ciecz roboczą (np.
50ml preparatu rozcieńczyć
w wodzie do 10l wody)
Dawka:
50ml cieczy roboczej na 1m2
powierzchni opryskowej

Muchy – opryskiwać należy nasłonecznione
fragmenty ścian, okolice okien, lamp, słupy
nośne, miejsca składowania odpadków o ile
nie są wykorzystywane jako pasza oraz inne
miejsca gromadzenia się i przesiadywania
owadów.
Komary – opryskiwać miejsca zacienione,
spokojne, zakamarki i naroża ścian wewnątrz
i na zewnątrz budynku.

Kleszcze

Stosować:
50 ml rozcieńczyć w 5 l
wody

Opryskiwać miejsca pojawienia się owadów:
altany, tarasy, zadaszenia pod drzwiami, namioty, pomieszczenia inwentarskie i gospodarcze.

Wstrząsnąć opakowanie aby dokładnie wymieszać jego zawartość.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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Cipex 10E
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NOWOŚĆ

Kod: CX

Substancja aktywna:
Cypermetryna – 10,25 g/ 100 g

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Muchy, komary, komary
tygrysie, karaluchy, mrówki,
prusaki,
pluskwy, rybiki
cukrowe

Wewnątrz pomieszczeń:
Budynki mieszkalne,
gospodarstwa rolnicze (z
wyłączeniem miejsc składowania produktów roślinnych), budynki publiczne,
zakłady przetwórstwa
żywności, domy, szkoły,
żłobki, przedszkola, kina,
stołówki, hotele, restauracje, szpitale, domy opieki,
budynki gospodarstwa
rolnego (stodoły, stajnie,
mleczarnie, dojarnie)

NOWOŚĆ

CYPER FOG

Substancja aktywna:
- Cypermetryna 200g/l

UWAGI

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Owady latające:
100 ml preparatu rozcieńczyć do 10 l wody na 100
m² powierzchni oprysku.

Dorosłe formy
komarów oraz
kleszczy

Zabieg powinien być wykonywany
przy spokojnej bezwietrznej pogodzie,
najlepiej wczesnym rankiem lub przed
wieczorem, w porach wzmożonej
aktywności komarów.
Należy zwrócić uwagę, aby nie opryskiwać powierzchni otwartej wody.
Preparat działa najskuteczniej
w temperaturze 200 C.
Opryskiwać miejsca zacienione, spokojne, zakamarki i naroża ścian; altany,
zarośla w ogrodzie i wokół ogrodzenia
posesji.
W pomieszczeniach należy zamknąć
drzwi i okna oraz wyłączyć system
wentylacji na czas zabiegu i do 1
godziny po zabiegu.
Wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz
budynków, w ogrodach, parkach, na
terenach popowodziowych, metodą
opryskiwania i zamgławiania, oraz
tradycyjnymi opryskiwaczami.

Opryskiwanie: (komary i
kleszcze)
100 ml na 5 l wody – 5 l cieczy
roboczej wystarcza na opryskanie 100 m² powierzchni.

Owady biegające i pełzające:
100 ml preparatu rozcieńczyć do 10 l wody na 100
m² powierzchni oprysku.

Na zewnątrz:
Zewnętrzne fundamenty,
tarasy, szczeliny okienne,
podjazdy, chodniki, przy
pojemnikach na odpady.

Opakowania:
- Płyn 1 l

Kod: CF

Zamgławianie : (komary)
Zabieg ULV „zimna mgła”: 0,5
l preparatu, 2,5 l nośnika oraz
dopełnić 10 l wody. 10 l cieczy
roboczej wystarcza na zamgławianie 1 ha powierzchni.
Zabieg „gorąca mgła”:
0,5 l preparatu i 0,5l do 1,5 l
nośnika, dopełnić 5 l wody.
Przygotowana ilość cieczy wystarcza na 1 ha powierzchni.

Opakowania:
- płyn 1 l, 5l

Preparat działa także na powierzchniach porowatych i gładkich.

Cyper 100 EC

NOWOŚĆ
Kod:CYP1, CYP5

Muchy w pomieszczeniach

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Pomieszczenia gospodarcze, zakłady
produkcyjne, przetwórstwa spożywczego, magazyny, obiekty inwentarskie (chlewnie, obory, stajnie,
kurniki, gołębniki itp.) na elementach
powierzchni tych pomieszczeń jak
również na powierzchniach urządzeń
i sprzętów technologicznych

50 ml/ 5 l/ 100 m2

Zwalczając muchy należy opryskiwać nasłonecznione powierzchnie ścian, okolice okien, lamp, słupy
nośne, miejsca składowania odpadków o ile nie są wykorzystywane jako pasze. Bezpośredniemu opryskowi należy poddać ok. 30 % powierzchni.

Opakowania:
- płyn 1 l, 5l
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

DEADYNA

Substancja aktywna:
- Cypermetryna – 7,2 g/ 100 g
- Tetrametryna – 1,3 g/ 100 g

Substancja aktywna:
- Cypermetryna – 100 g/ l

CO
ZWALCZA

Kod: DEA

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Muchy, komary,
komary tygrysie,
karaluchy, mrówki,
prusaki, pluskwy,
rybiki cukrowe

Wewnątrz pomieszczeń:
Budynki mieszkalne, gospodarstwa rolnicze (z wyłączeniem
miejsc składowania produktów
roślinnych), budynki publiczne,
zakłady przetwórstwa żywności,
domy, szkoły, żłobki, przedszkola, kina, stołówki, hotele, restauracje, szpitale, domy opieki,
budynki gospodarstwa rolnego
(stodoły, stajnie, mleczarnie,
dojarnie)
Na zewnątrz:
Zewnętrzne fundamenty, tarasy,
szczeliny okienne, podjazdy,
chodniki, przy pojemnikach na
odpady.

Owady latające:
100 ml preparatu rozcieńczyć do
10 l wody na 100 m² powierzchni
oprysku.
Owady biegające:
100 ml preparatu rozcieńczyć do
10 l wody na 100 m² powierzchni
oprysku.

Preparat działa także na powierzchniach porowatych i gładkich.

Opakowania:
- płyn - 1 l

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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Deltacaps 50 CS

Kod: DCS1

Ficam 80 WP

Kod: FIC1

Substancja aktywna:
- Deltametryna – 50 g/ l

Substancja aktywna:
- Bendiokarb – 80%

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Owady biegające: prusaki,
karaluchy,
pluskwy,
mrówki, rybiki
cukrowe

Mieszkania, pomieszczenia, gospodarcze,
zakłady produkcyjne, przetwórstwa spożywczego, magazyny, obiekty hodowlane,
inwentarskie, pomieszczenia biurowe, lokale
użyteczności publicznej, hotele.

UWAGI
CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

karaluchy, prusaki,
mrówki i inne.

Pomieszczenia wewnątrz i na
zewnątrz budynków, szpitale,
żłobki, przedszkola wolno
stosować preparat jedynie na
zapleczu tzn. w pomieszczeniach
gospodarczych, warsztatach,
pralniach.

15 g/ 5l wody
30 g/ 5 l wody
(w przypadku silnej infestacji owadów)

50 ml/ 5 l wody

Opryskiwać drogi przebiegu owadów: okolice listew, drzwi, pobliża przewodów wentylacyjnych i c.o.
oraz szpary i szczeliny, miejsce gnieżdżenia się szkodników.

Opakowania:
- płyn 1 l

Opakowania:
- proszek – 0,5 kg

Fendona 6 SC

Kod: FENSC

Substancja aktywna:
- Alfacypermetryna - 60g/l

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Muchy, komary, kleszcze,
prusaki, karaluchy,
mrówki, pchły, pluskwy
i inne.

Pomieszczenia inwentarskie,
mieszkalne, biurowe, szpitale,
hotele, restauracje, fabryki.

Kod: FUM1, FUM2

50 ml/ 5 l wody
(w przypadku dużej infestacji)

Opakowania:
- płyn – 0,5 l

Fourmidor

Kod: FOU

Substancja aktywna:
- Fipronil – 0,5 g/ kg

Opakowania:
- płyn – 25 g

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Mrówki (hurtnica
zwyczajna, podziemnica
zwyczajna)

Wewnątrz i wokół gospodarstw
domowych oraz obiektów komercyjnych (obiektów prywatnych, publicznych i przemysłowych).

Substancja aktywna:
- Permetryna – 40 g/ kg
- Butotlenek piperonylu – 40 g/ kg

UWAGI
25 ml/ 5 l wody
(w przypadku niskiej infestacji)

UWAGI
1 kropla co 30 cm na trasach
przebiegu mrówek.

Fumithrine świeca 150 g/ 500 m3
Fumithrine świeca 30 g/ 100 m3

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Karaluch niemiecki,
omacnica spichrzanka, kapturnik
zbożowiec, skórnik
kolczatek, wołek
zbożowy, mucha
domowa.

Puste hale magazynowe
w przemyśle spożywczym, puste
pomieszczenia w rolniczych
gospodarstwach hodowlanych.

Mucha domowa:
30g na 250m3 - czas palenia środka
dymotwórczego 10min
80g na 675m3 - czas palenia środka
dymotwórczego 12min
160g na 1325m3 - czas palenia środka
dymotwórczego 15min
600g na 5000m3 - czas palenia środka
dymotwórczego 20min
Reszta wyżej wymienionych owadów:
30g na 100m3 - czas palenia środka
dymotwórczego 10min
80g na 250m3 - czas palenia środka
dymotwórczego 12min
160g na 500m3 - czas palenia środka
dymotwórczego 15min
600g na 2000m3 - czas palenia środka
dymotwórczego 20min

Opakowania:
- świeca – 30 g, 150 g

Produkt Fourmidor nie należy stosować na powierzchniach, z których może zostać wymyty (na których
może zostać zalany) lub usunięty przy prowadzeniu normalnych zabiegów oczyszczających.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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Hokoex granulat

NOWOŚĆ

Kod: HO5, HO25

Substancja aktywna:
– Cyromazyna – 2 %

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Muchy, larwy
much.

Posypywanie na sucho:
Równomierne posypywanie preparatem powierzchni całej podłogi w budynku gospodarczym. W kurnikach z dołem na wilgotny
obornik lub z innymi płynnymi odchodami
należy rozsypać suchy preparat.
Polewanie lub opryskiwanie powierzchni:
W oborach, dla krów, cieląt stajniach należy
stosować produkt wzdłuż ścian, obok i
pod instalacjami spryskując lub polewając,
partie ok. 50 cm wzdłuż ścian, w miejscach
nagromadzonej podściółki. W chlewniach
z podłogami pokrytymi rowkami odprowadzającymi obornik należy stosować
produkt na całej powierzchni. W przypadku
podłóg częściowo porowatych, należy
podziałać preparatem na całą powierzchnię
jak również na krawędzie miejsc, w których
zwierzęta leżą.

Opakowania:
- 5 kg, 25 kg

Komaropren PBO

Kod: KOMP1

Substancja aktywna:
- Etofenproks – 100 g/ l
- Butotlenek piperonylu – 200 g/ l

UWAGI
250 g preparatu na 10 m

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Dorosłe formy
komarów.

Opryskiwanie:
1 % ciecz robocza
(50 ml preparatu dokładnie
wymieszać w 5 l wody).

Opryskiwanie:
Opryskiwać miejsca zacienione,
spokojne, zakamarki i naroża ścian,
altany, zarośla w ogrodzie i wokół
ogrodzenia posesji (tworząc w ten
sposób „barierę insektycydową”).
Produkt nanieść równomiernie na
całej powierzchni przeznaczonej
do odkomarzania. Nie opryskiwać
miejsc
z pożytkami dla pszczół i roślinami
uprawnymi przeznaczonymi do
spożycia lub na pasze.

2

250 g preparatu rozpuścić
w 1 – 4 l wody – opryskiwacz
plecakowy.

Zamgławianie:
Sporządzić 4 l cieczy roboczej/
ha dokładnie mieszając:
1 l preparatu + 2 l wody
+ 1 l nośnika.

250 g rozpuścić w 10 l wody –
polewanie konewką.

Zamgławianie:
Zaleca się wykonanie zabiegu
metodą „gorącej mgły” z użyciem
specjalistycznego sprzętu umożliwiającego wytworzenie kropli o wartości
średniej średnicy objętościowej
(VMD) od 5 do 25 µm.
Produkt rozprowadzić równomiernie
na całej powierzchni przeznaczonej
do odkomarzania.

Opakowania:
- płyn 1 l

Opryskiwać drogi przebiegu owadów: okolice listew, drzwi, pobliża przewodów wentylacyjnych i c.o.
oraz szpary i szczeliny, miejsce gnieżdżenia się szkodników.

K-Othrine FLOW, K - Othrine WP
Substancja aktywna:
- Deltametryna - 24,9 g/ l

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Muchy oraz inne owady
latające i biegające,
szkodniki magazynowe
(w tym pleśniakowca
lśniącego)

Powierzchnie ścian, powierzchnie sufitów, ramy okienne
i drzwiowe,
na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Kod: MGM

Substancja aktywna:
- Imidachlopryd – 0,01 %
- S-metopren – 0,08 %

Kod: KO, KOH

UWAGI

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

K – Othrine Flow
– 100 ml/ 10 l wody

Mrówki

Wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń. W szczególności:
Balkony, tarasy, podjazdy,
chodniki

Wewnątrz pomieszczeń:
Wykładać w postaci cienkich linii
w miejscach gromadzenia się i na
drodze przebiegu owadów
Na zewnątrz: Wykładać w postaci
cienkich linii w miejscach gromadzenia się i na drodze przebiegu
owadów

K – Othrine WP
– 100 g/ 10 l wody

Długość działania preparatu zależy od warunków, w jakich przeprowadzony jest zabieg (temperatura,
warunki higieniczne itp.) i powierzchni, na którą preparat jest nanoszony (bardziej porowata, mniej
porowata, aktywna chemicznie itp.).

Opakowania:
- płyn - KO - 1 l
- proszek - KOH - 1 kg
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

MAGNUM ŻEL – ŻEL NA MRÓWKI

NOWOŚĆ

Opakowania:
- żel – 10 g

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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Maxforce Prime

Kod: MAXP

Substancja aktywna: - Chlorfenapyr – 106 g/ l

Substancja aktywna:
- Imidachlopryd – 21,5 g/ kg

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Karaczany,
prusaki

Wewnątrz budynków, pomiesz-czenia
mieszkalne, pomieszczenia biurowe, restauracje, zakłady przetwórstwa spożywczego,
sklepy, placówki służby zdrowia, hotele,
szkoły, zsypy, miejsca gromadzenia odpadków, studzienki ściekowe.

Opakowania:
- żel – 30 g

Mythic 10 SC

Kod: MYTH

UWAGI
0,1 – 0,3 g/ m2
(w zalezności od infestacji
szkodnika)

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Pluskwy, karaczany, prusaki,
przybyszka
amerykańska,
pchły.

Biura, przychodnie, szpitale (sale chorych,
z wyłączeniem sal operacyjnych), szkoły, internaty, koszary wojskowe, ośrodki
wczasowe, hotele, kawiarnie, restauracje,
kina, teatry, sklepy, magazyny (z wyjątkiem
żywnościowych), zakłady przemysłowe,
rolno – spożywcze, mięsne, mleczarskie
(z wyjątkiem strefy produkcyjnej), pomieszczenia inwentarskie, środki transportu
(samoloty, statki itp.).

UWAGI

Substancja aktywna:
- Chlorfenapyr - 0,4%

Kod: MAXQ

Substancja aktywna:
- Imidachlopryd – 0,3mg/g

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Mrówki

Pomieszczenia zamknięte jak i na zewnątrz.

UWAGI

W szczególności: pomieszczenia szpitalne,
zakłady produkcyjne, zakłady przetwórstwa
żywności

Opakowania:
- płyn - 1l

MYTHIC GEL 30 G

Kod: MYG

Maxforce Quantum

5 l/ 100 m2
50 ml preparatu/ 1 m2
80 ml – normalna infestacja
zagrożenia owadami
160 ml – wysoka infestacja
zagrożenia owadami
160 ml – zanieczyszczone
powierzchnie
160 ml – chłonne powierzchnie

Wewnątrz pomieszczeń:
0,2g/1 punkt/m2
Na zewnątrz:
2g/1 punkt/ na wszystkie
wejścia do gniazda.

Opakowania:
- żel – 30 g

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Karaczan prusak,
karaczan amerykański, karaczan
brązowo-paskowany, karaczan
wschodni
Preparat zwalcza
skutecznie osobniki
dorosłe, jak i nimfy.

Pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, łazienki), pomieszczenia
produkcji spożywczej (kuchnie,
restauracje, kawiarnie, magazyny
spożywcze, sklepy spożywcze,
magazyny, punkty handlowe,
obiekty użyteczności publicznej,
biura, hotele, ośrodki wczasowe,
przychodnie, szpitale, więzienia,
koszary wojskowe, teatry, kina,
fabryki, sklepy, warsztaty oraz
środki transportu (samoloty,
statki itp.)

Normalny stopień infestacji:
1 kropla/ m2 karaczan prusak
1 kropla/ m2 karaczan brązowo-paskowany
2 krople/ m2 karaczan wschodni
2 krople/ m2 karaczan amerykański
Wysoki stopień infestacji:
2 krople/ m2 karaczan prusak
2 krople/ m2 karaczan brązowo-paskowany
3 krople/ m2 karaczan wschodni
3 krople/ m2 karaczan amerykański

Należy stosować w postaci małych kropli, które należy umieszczać w ciemnych i osłoniętych miejscach:
pęknięcia, szczeliny, miejsca za szafkami i półkami., pod urządzeniami kuchennymi, w skrzynkach elektrycznych w pustych przestrzeniach i przewodach wentylacyjnych oraz pod urządzeniami sanitarnymi.

Multi Fogger

NOWOŚĆ

Kod: MUF

Substancja aktywna:
– Etofenproks – 4,75 g/ kg

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Muchy,
komary

W budynkach mieszkalnych, lokalach handlowych i innych miejscach użyteczności
publicznej.

Czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: 10 min.
Opakowania:
- aerozol 150 ml

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Substancja aktywna:
- Imidachlopryd – 200 g/ l

UWAGI
150 ml/ 100 m3
– jedno opakowanie.

Penta 250 Forte

Kod: PENF

– Butotlenekpiperonylu – 14,24 g/ kg

Opakowania:
- żel 30 g

- Cypermetryna 50 g/ l

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Owady latające
i biegające.

Pomieszczenia mieszkalne, biurowe, obiekty handlowe, lokale
użyteczności publicznej, hotele,
zakłady produkcyjne, magazyny,
pomieszczenia gospodarcze.

50 ml preparatu rozcieńczyć w 5 l
wody.

Opakowania:
- koncentrat 1 l
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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Permex 22 E

NOWOŚĆ

Kod: PX

Substancja aktywna:
-Permetryna – 127,3 g/ l
- Tetrametryna – 16,9 g/ l

Kod: PV

Substancja aktywna:
- BRAK 60% polimeryczne związki sylikonowe

- Butotlenek piperonylu/ PBO - 65,9 g/ l

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Muchy, muchy
końskie, komary tygrysie,
ochotkowate,
komary, rybiki
cukrowe,
trojszyki.

Wewnątrz pomieszczeń:
Budynki mieszkalne, gospodarstwa rolnicze,
budynki publiczne, zakłady przetwórstwa
żywności.
Na zewnątrz:
Zewnętrzne fundamenty, tarasy, szczeliny
okienne, podjazdy, chodniki, przy pojemnikach na odpady.

UWAGI
60 ml preparatu rozcieńczyć
do 10 l wody. 100 ml cieczy
wystarcza na opryskanie 1m²
powierzchni.

PROVECTA

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Populacje szkodników odpornych
bytujących w
miejscach trudno
dostępnych (np.
pluskwa)

Wewnątrz i na zewnątrz budynków

Preparat o fizycznym mechanizmie
działania, może być stosowany jako
dodatek do insektycydu – zwiększa
narażenie owadów na jego działanie.
Roztwór Provecta + woda:
100 do 200 ml na 10 l wody (stężenie
1% - 2%)
Jako adiuwant do insektycydów Provecta + roztwór roboczy insektycydu:

Preparat działa także na powierzchniach porowatych i gładkich.

10 ml na 10 l roztworu roboczego
insektycydu (stężenie 0,1%)

Opakowania:
- Płyn 1 l

Protect na mrówki faraona

Opakowania:
- Płyn 1 l

Kod: PRO1

Substancja aktywna:
S – Metopren – 5 g/ kg

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Mrówki faraona.

Zalecana dawka:
Stosowanie w mniejszych
pomieszczeniach (kuchnia,
łazienka itp.) 2 – 3 karmniczki.
Zalecana dawka:
3 karmniczki / 20 m2

UWAGI
Trutka powinna zostać umieszczona wzdłuż
ścieżek mrówek, bardzo blisko nich oraz –
w przypadku, gdy ścieżki biegną poziomo
lub spadziście tuż pod nimi, a także, jeśli jest
to możliwe, w sąsiedztwie gniazd mrówek
(miejsca, gdzie wędrujące mrówki wychodzą
na powierzchnię).
Plastikowe opakowanie należy przeciąć
w miejscu wzdłuż przerywanej, wyznaczonej
linii, a potem usunąć folię zabezpieczającą,
przykleić tylną część karmnika za pomocą
lepkiej strony, pionowo (otworami ku górze)
lub bokiem (otworami na bok).

Opakowania:
- pudełko
z 24 karmnikami.

Kod: PENF

Solfac 10 WP

Substancja aktywna:
- Cyflutryna (100 g/ kg) – 10%

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Owady biegające
i latające wewnątrz
pomieszczeń jak
i na zewnątrz.

Dolne fragmenty ścian, okolice
listew przypodłogowych, rur
hydraulicznych i C.O., miejsca
za szafkami, zlewozmywakami,
wannami, ekranami, tylne ścianki
mebli, szczeliny, szpary, ramy
okien, ściany, balkony,

50 ml zawiesiny / 1 m2 (wewnątrz
pomieszczeń)
100 ml/ 1 m2 (na zewnątrz pomieszczeń)

* Po umieszczeniu nie należy dotykać opakowania konturowego, a także należy unikać wszelkiej formy
czyszczenia obok miejsc umieszczania trutki oraz w pobliżu mrówczych ścieżek. Podczas używania
trutki na mrówki nie należy używać innych środków owadobójczych.
* Dla lepszego efektu, zaleca się pozostawienie trutki w jej miejscu przez okres 3 miesięcy nawet, gdy
insekty zniknęły z pomieszczenia wcześniej.

Opakowania:
- proszek - 400 g

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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Solfac 50 EW

PREPARATY DO GAZOWANIA*

Kod:SOL

* Preparaty sprzedawane wyłącznie za okazaniem aktualnego świadectwa kwalifikacji
na zakup i wykorzystywanie preparatów toksycznych i bardzo toksycznych.

Substancja aktywna:
- Cyflutryna – 50 g/ l

Opakowania:
- koncentrat - 1 l

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Owady latające: komary,
muchy, meszki oraz szkodniki magazynowe wołki,
trojszyki, mkliki, omacnice
i inne.

Pomieszczenia mieszkaniowe, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia fabryczne,
pomieszczenia użyteczności
publicznej, pomieszczenia
inwentarskie, pomieszczenia
magazynowe, piekarnie, młyny.

Owady biegające: prusaki,
karaluchy, czarne chrząszcze ściółkowe, mrówki
faraona, rybiki cukrowe,
muchy.
W pomieszczeniach inwentarskich aerozolowanie
przestrzeni zimną
i gorącą mgłą.

UWAGI
40 – 60 ml/ 10 l wody
(50 ml/ m2) – owady latające.
80 ml/ 10 l wody (50 ml/ m2)
– owady biegające.
60 ml/ 10 l wody
(50 – 70 ml/ m2) – muchy
w pomieszczeniach inwentarskich.
100 ml/ 900 ml wody
(100 ml/ 1000 m³)
- aerozolowanie przestrzeni.

Preparat do opryskiwania i zamgławiania można stosować przy pomocy opryskiwaczy ciśnieniowych
(ręcznych i z napędem spalinowym) otrzymując normalny oprysk pozostałościowy. Specjalna formulacja preparatu pozwala również na zastosowanie go przy pomocy wytwornic aerozoli (zimnej i gorącej)
otrzymując mgłę równomiernie rozprowadzoną w przestrzeni.

Talisma EC

Kod: TALI, TALI5

Substancja aktywna:
- Cypermetryna - 80 g/ l
Opakowania:
- płyn - 1 l , 5l

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Szkodniki
magazynowe
w ziarnach
zbóż przeznaczonych do
konsumpcji.

Dezynsekcja pustych pomieszczeń magazynowych,
w których występują szkodniki
ziarna zbóż.

UWAGI
Maksymalna dawka dla jednorazowego
zastosowania: 2 l/ 100 ton ziarna.
Zalecana dawka jednorazowego zastosowania:
2 l/ 100 ton ziarna.
Maksymalna liczba zabiegów: 1/ partię
zmagazynowanego ziarna zbóż.
Zalecana ilość wody: 48 l/ 100 ton ziarna.
Stosowanie bezpośrednio
na ziarno.

Preparat do opryskiwania i zamgławiania można stosować przy pomocy opryskiwaczy ciśnieniowych
(ręcznych i z napędem spalinowym) otrzymując normalny oprysk pozostałościowy. Specjalna formulacja preparatu pozwala również na zastosowanie go przy pomocy wytwornic aerozoli (zimnej i gorącej

Kod: PV

Phostoxin 56 GE*

Substancja aktywna:
- Fosforek glinu – 56%

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Zwalcza większość szkodników
magazynowych:
wołka zbożowego,
wołka ryżowego,
strąkowca grocho-wego, strąkowca
fasolowego,
trojszyka gryzącego, trojszyka ulca,
rozpłaszczyka rdzawego, spichrzela
surynamskiego,
żywiaka chlebowca, świdrzyka
cygarowca, mklika
próchniczka, omacnicę spichrzankę.

Dezynsekcja magazynów zbożowych, nasiennych, surowców
paszowych, owoców suszonych,
tytoniu i innych.

Puste pomieszczenia – 174 tabl./100m3
Ziarna zbóż:
- żyto, pszenica (luzem) – 480-600
tabl./100t
- ryż (w workach lub torbach papierowych) – 310 tabl./100m3
Przetwory zbożowo – młynarskie
(w workach lub torbach papierowych):
- kasza jęczmienna, kasza manna,
otręby pszenne, płatki owsiane –
180-310 tabl./100m3
Nasiona roślin strączkowych grubonasiennych (w workach):
- fasola, groch łuskany – 135 do 310
tabl./100m3
Orzechy, owoce suszone, nasiona
roślin oleistych (w workach):
- orzechy włoskie, orzechy laskowe,
słonecznik łuskany, pestki dyni
łuskane, mak, rodzynki, suszone figi,
suszone śliwki, suszone morele – 135
do 180 tabl./100m3
Tytoń w belach (obleczonych jutą lub
pakowanych w kartonach) – 107-158
tabl./100m3
Zioła (w kartonach lub torbach
papierowych):
- kora dębu i kasztanowca, korzenie kozłka i tarczycy bajkalskiej,
kwiatostan lipy, kwiaty głogu, liście
mięty, owoce maliny i głogu, nasiona
lnu, ziele – dziurawca, krwawnika
i żarnowca – 160-330 tabl./100m3

Opakowania:
- tabletki - 1 kg

mgły) otrzymując mgłę równomiernie rozprowadzoną w przestrzeni.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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Quickphos Pellets 56 GE*
Quickphos Tablets 56 GE**

AKCESORIA DEZYNSEKCYJNE
Kod: QU, QUT

Substancja aktywna:
- Fosforek glinu – 56%

Opakowania:
- peletki 1 kg

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Zwalcza większość szkodników przechowalni: jaja,
larwy i formy dorosłe szkodników magazynowych,
strąkowca fasolowego,
ukrytka mauretańskiego,
świdrzyka cygarowca,
mącznika młynarka, wołka
zbożowego, omacnicy
spichrzanki, kapturnika zbożowca, wołka
kukurydzianego, mklika
mącznego, mola ziarniaka, mola rodzynkowego,
wołka ryżowego, spichlerza
surynamskiego, rozkruszka drobnego, rozkruszka
mącznego, mąklika próchniczka
i inne.

Dezynsekcja magazynów zbożowych, nasiennych, surowców
paszowych.

PELLETS:
Dezynsekcja:
- ziarno luzem, w pryzmie lub
w silosie 20 - 25 pastylek na
1 tonę
- ziarno w workach, na paletach 20 - 25 pastylek/ m3
- ziarno na barkach, ładowniach statków, kontenerach
20 - 25 pastylek/ m3

FUMIPHOS*

Ferokap EP (taśma)

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Mklik mączny
(mol mączny).

Magazyny, młyny, zakłady przetwórcze, piekarnie itp.

Lep wyjąć z opakowania lekkim
okrężnym ruchem. Wyjęcie można
ułatwić ogrzaniem w ręce.

Nie zawieszać lepu na ostrym słońcu ani wietrze.

TABLETS:
Dezynsekcja:
- ziarno luzem, w pryzmie
lub w silosie 4 - 5 tabletek na
1 tonę
- ziarno w workach, na paletach 4 - 5 tabletek/ m3
- ziarno na barkach, ładowniach statków, kontenerach
4 - 5 tabletek/ m3

Kod: FER

Opakowania:
- opakowanie zbiorcze
- 100 szt.

Feromon do pułapki lejkowej na mklika
AGRI-SENS

Kod: FUM

PRZEZNACZENIE

Substancja aktywna:
- Fosforek glinu – 56%

Opakowania:
- peletki 1 kg

Kod: MKLF

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Zwalcza większość szkodników przechowalni: jaja,
larwy i formy dorosłe szkodników magazynowych,
strąkowca fasolowego,
ukrytka mauretańskiego,
świdrzyka cygarowca,
mącznika młynarka, wołka
zbożowego, omacnicy
spichrzanki, kapturnika zbożowca, wołka
kukurydzianego, mklika
mącznego, mola ziarniaka, mola rodzynkowego,
wołka ryżowego, spichlerza
surynamskiego, rozkruszka drobnego, rozkruszka
mącznego, mąklika próchniczka
i inne.

Dezynsekcja magazynów zbożowych, nasiennych, surowców
paszowych.

PELLETS:
Dezynsekcja:
- ziarno luzem, w pryzmie lub
w silosie 20 - 25 pastylek na
1 tonę
- ziarno w workach, na paletach 20 - 25 pastylek/ m3
- ziarno na barkach, ładowniach statków, kontenerach
20 - 25 pastylek/ m3

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Wymienny feromon na mklika i omacnicę spichrzankę, dzięki któremu można ponownie wykorzystać pułapkę lejkową AGRI-SENS.

Opakowania:
- feromon - 10 szt.

24 DEZYNSEKCJA – AKCESORIA DEZYNSEKCYJNE

DEZYNSEKCJA – AKCESORIA DEZYNSEKCYJNE 25

Lejkowa pułapka na mkliki
+ 4 feromony AGRI-SENS

Kod: AMF

MAXIbait

Kod: MKLI

DANE TECHNICZNE

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

UWAGI

Mklik mączny, mklik
próchniczek, omacnica
spichrzanka

Miejsca, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie ze strony
owadów.

1 szt./ 600 m3 (lokalu)
1 szt./ 2400 m3 (duże otwarte
pomieszczenia magazynowe)

Uzupełniacz do pułapki MAXIfly, w formie pudru z białym krystalicznym absorbentem. Atraktant
posiada charakterystyczny zapach.

Pułapka przeznaczona jest do monitorowania obecności owadów oraz ich intensywnego odławiania.

Opakowania:
- pułapka - 1 szt.
+ 4 feromony
AGRI-SENS

Pułapka na mkliki PANKO
CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Mklik mączny, mklik
próchniczek,
omacnica
spichrzanka,
mklik daktylowiec

Pomieszczenia przetwórstwa zbóż (mąki,
płatki, kasze). Pomieszczenia magazynowe przypraw, ziół, suszonych owoców,
suszonych warzyw, produktów cukierniczych. Wszystkie pomieszczenia o możliwym znacznym zapyleniu.

Profesjonalna pułapka na muszki
owocówki

Kod: OWO

Substancja aktywna:
Naturalny płyn wabiący

Kod: MKLL

UWAGI

CO ZWALCZA

UWAGI

Muszki owocówki

Pomieszczenia mieszkalne, piekarnie, cukiernie,
dojrzewalnie owoców, hale produkcyjne zakładów
przemysłu spożywczego, restauracje, sklepy, miejsca użyteczności publicznej.

1 szt./ 100 m (lokalu)
2

Pułapka przeznaczona jest do monitorowania obecności owadów oraz ich intensywnego odławiania.

Pułapka oparta wyłącznie na naturalnych składnikach zapewnia skuteczną ochronę dzięki wyjątkowej
kompozycji płynu wabiącego i specjalnej konstrukcji pułapki. Pułapki nie należy umieszczać w pobliżu
miejsc występowania owadów. W sprzedaży także sam płyn wabiący, który można w pułapce po zapełnieniu wymienić na nowy, dzięki czemu można pułapkę wykorzystać kilkakrotnie.

Opakowania:
- pułapka - 1 szt.

Opakowania:
- pułapka 1 szt.
400 ml

MAXIfly

Kod: MF

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Pułapka wykonana z wytrzymałego polipropylenowego plastiku, wabiąca muchy
i inne latające owady. Posiada na wyposażeniu atraktant w formie pudru wraz
z białym krystalicznym absorbentem.

Wysokość: 25 cm , średnica: 17 cm

Kod: UOWO1, UOWO

Uzupełniacz do pułapki
na muszki owocówki

PRZEZNACZENIE
Płyn wabiący muszki owocówki, który pozwala na ponowne wykorzystanie pułapki wabiącej
muszki owocówki poprzez opróżnienie pełnej pułapki i uzupełnianie nowym płynem.

Opakowania:
- płyn - 3,6 l UOWO1
- płyn - 250 ml UOWO
Opakowania:
- sprzedawane na sztuki
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Profesjonalna pułapka na osy
i muchy

Pułapka klejowa PANKO duża i mała

Kod: TRAP3 TRAP4

Kod: PWO

Substancja aktywna:
Naturalny płyn wabiący

PRZEZNACZENIE
Pułapka klejowa do monitoringu owadów biegających z przynętą w formie tabletki.

Opakowania:
- pułapka 1 szt.

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

Osy, muchy

Na zewnątrz budynków oraz w pomieszczeniach
gospodarczych.

Pułapka oparta wyłącznie na naturalnych składnikach zapewnia skuteczną ochronę dzięki wyjątkowej
kompozycji płynu wabiącego i specjalnej konstrukcji pułapki. Pułapki nie należy umieszczać w pomieszczeniach mieszkalnych ani w bezpośrednim sąsiedztwie gniazda. Pułapkę należy zamocować
w nocy lub wcześnie rano, ponieważ w tym czasie osy wykazują najniższą aktywność. W sprzedaży także sam płyn wabiący, który można w pułapce po zapełnieniu wymienić na nowy, dzięki czemu można
pułapkę wykorzystać kilkakrotnie.

Opakowania:
- pułapka mała (7 x 11 cm) - 30 szt. - TRAP3
- pułapka duża (10 x 20 cm) - 30 szt. - TRAP4

Kod: MKM, MK

Uzupełniacz do pułapki
na osy i muchy

Kod: UPWO, UPWO1

PRZEZNACZENIE

Pułapka lepowa na mklika
PANKO duża i mała

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Mklik mączny, mklik
próchniczek, omacnica
spichrzanka, mklik daktylowiec

W miejscach przetwarzania lub
magazynowania surowców
i produktów spożywczych gdzie
istnieje potencjalne zagrożenie
ze strony wymienionych owadów. Pomieszczenia przetwórstwa zbóż (mąki, płatki, kasze).
Pomieszczenia magazynowe
przypraw, ziół, suszonych owoców, suszonych ziół, produktów
cukierniczych.

Płyn wabiący osy i muchy, który pozwala na ponowne wykorzystanie pułapki poprzez opróżnienie pełnej pułapki i uzupełnienie nowym płynem.

Opakowania:
- płyn - 400 ml - UPWO
- płyn - 4,8 l - UPWO1

UWAGI
1 szt./ 20 m2 (max. powierzchnia obiektu 100 m2)

Opakowania:
- pułapka mała (7 x 10 cm) 10 szt. - MKM
- pułapka duża (10 x 14 cm)
- 10 szt. - MK

Optymalnie jest umieścić ją na wysokości 2 - 2,5 m.

Wkład monitorujący na karaczany
z atraktantem PANKO
DANE TECHNICZNE
Wkład lepowy z atraktantem do stacji monitoringu owadów.
Występuje także z atraktantem w kleju (TRAP1).

Opakowania:
- wkład - 30 szt.

Kod:TRAP1, TRAP2

Kod: TRO

Pułapka monitorująca obecność
trojszyków PANKO

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Trojszyk ulec,
trojszyk gryzący

Miejsca składowania i przemiału
zbóż.

Można stosować w miejscach dużego zapylenia.

UWAGI
1 szt./ 2 m2 do 5 m2

Opakowania:
- pułapka - 15 szt.
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Pułapka SP-LOCATOR

Kod: MKL

CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Mklik mączny, mklik
próchniczek, omacnica
spichrzanka, mklik daktylowiec

Młyny, zakłady przetwórstwa
spożywczego, piekarnie,
cukiernie, sklepy, magazyny,
pomieszczenia w których przechowywane są sypkie produkty
spożywcze i jej przetwory.

UWAGI

Stacja kontroli owadów ocynkowana

1 szt./ 20 m2

Nie umieszczać pułapek przy ścianach i w innych miejscach gdzie zawirowania powietrza mogłyby
przyczyniać się do wyznaczenia mylącego szlaku wabienia owadów. Nie umieszczać pułapek w pobliżu otwartych okien, drzwi lub kanałów wentylacyjnych, gdzie ruch powietrza przenosiłby opary
feromonów poza budynek i obszar monitorowania.

Opakowania:
- pułapka - 20 szt.

Kod: STA1

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Stacja wykonana ze stali nierdzewnej służy
do umieszczania w niej pułapek lepowych
służących do monitoringu insektów, jej
wymiar pozwala na stosowanie standardowych pułapek takich jak panko czy
lurectron.

Długość: 23cm, szerokość: 11cm, wysokość: 3cm.

Opakowania:
- stacja - 10 szt.

Pułapka na srebrzyki PANKO
CO
ZWALCZA

MIEJSCE
STOSOWANIA

Srebrzyki/ rybiki cukrowe.

Łazienki, kuchnie, ciemne i wilgotne
pomieszczenia.

Kod: SRE

UWAGI
Pułapkę ustawiamy wraz
z atraktantem w dowolnym
pomieszczeniu w którym zaobserwowaliśmy ślady obecności
lub podejrzewamy obecność
owadów.
Pułapkę należy umieścić na
gładkich powierzchniach.

Kod:STA2

Stacja kontroli owadów ocynkowana
na SP-LOCATOR (połówka)

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Stacja wykonana ze stali nierdzewnej służy
do umieszczania w niej pułapek lepowych
służących do monitoringu insektów, jej
wymiar pozwala na stosowanie pułapek takich jak Panko mklik mały czy SP - Locator.

Długość: 10,5cm, szerokość: 11cm, wysokość: 3cm.

Opakowania:
- stacja - 50 szt.

Opakowania:
- 2 pułapki/ 2 atraktanty

Redtop pułapka na muchy

NOWOŚĆ
Kod: RT
Kod:STA3

Opakowania:
- pułapka - 10 szt.

CO ZWALCZA

UWAGI

Muchy

Wyjąć muchałapkę z opakowania i rozwinąć torebkę. Wyprostować stożek
siatki i upewnić się, że otwór na wierzchołku jest otwarty. Dodać przynętę
i 1 l ciepłej wody (jeśli woda ma mleczny kolor pozwolić aby się ustała przez
24 godziny). Włożyć na miejsce REDTOP (czerwony plastikowy daszek)
poprzez obrót o 900, a następnie wcisnąć wypustki w małe otworki
w pokrywie.

Stacja kontroli owadów ze stali
nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Stacja kontroli owadów wykonana z
wysokiej jakości stali nierdzewnej, służąca
do umieszczania w niej standartowych pułapek służących do monitoringu insektów
(panko lub lurectron). Posiada praktyczne
otwory do powieszenia na ścianie.

Długość: 23cm, szerokość: 11cm, wysokość: 3cm

Opakowania:
- stacja - 30 szt.
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Stacja monitoringu insektów
– plastikowa z zawiasem

NOWOŚĆ
Kod:STAZZ

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Stacja wykonana z trwałego i elastycznego plastiku z wytrzymałym zawiasem.
Umieszcza się w niej standardowe pułapki
do monitoringu owadów.

Długość: 10cm, szerokość: 11cm, wysokość: 2cm.

Opakowania:
- sprzedaż na sztuki

Stacja monitoringu insektów
- plastikowa większa czarna

Kod: STACZ

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Stacja wykonana z trwałego i elastycznego
plastiku koloru czarnego. Umieszcza się
w niej standardowe pułapki do monitoringu owadów.

Długość: 15cm, szerokość: 11cm, wysokość: 3cm.

Kod: SZN

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

Lep przeznaczony jest do odławiania much różnych
gatunków w pomieszczeniach zamkniętych takich
jak zabudowania gospodarskie, stajnie, szklarnie
(bolimuszka kleparka, mucha domowa, plujka
pospolita, mucha zielona, mączliki, wciornastki,
ziemiórki i inne).
Muchy preferują siadanie na powierzchniach o
wyrazistych krawędziach, dzięki czemu nasz sznurek
charakteryzuje bardzo wysoka skuteczność odławiania tych uciążliwych owadów. Produkt w krótkim
czasie doprowadza do drastycznego ograniczenia
ich liczebności. Powierzchnia klejąca odporna jest na
temperatury sięgające 70°C i nie spływa.

Sposób rozmieszczania: zaleca się wstępnie dokonać oględzin pomieszczenia, które planujemy zabezpieczyć, a następnie wyznaczyć stałe punkty montażu sznurka. Ustalenie stałych punktów montażu jest wskazane, gdyż po zaklejeniu całej
powierzchni klejącej odłowionymi owadami, konieczne będzie
rozwinięcie i montaż kolejnej długości wyrobu. Ilość punktów
montażu nie jest dokładnie określona i należy ją uzależnić od
ilości owadów. W przypadku znacznej ilości owadów, sznurek
można rozmieścić w postaci pajęczyny. Zaleca się lokalizowanie punktów montażu w górnych częściach pomieszczeń, poza
zasięgiem dzieci.

Produkt nie zawiera substancji szkodliwych.
UWAGA:
Jeżeli wewnątrz pomieszczeń gospodarskich znajdują się punkty gniazdowania
ptaków np. jaskółek, zaleca się montaż sznurka z dużą ostrożnością, w bezpiecznej odległości od gniazd, gdyż powierzchnia klejąca może stanowić dla ptaków
zagrożenie.
Trwałość – 60 miesięcy
W skład zestawu wchodzą:
- szpula ze sznurem 700m, pusta szpula, uchwyt, korba, elementy montażowe, instrukcja
Uwaga dostępny także sznurek zapas 700 m oraz 400 m.

Kod: MLR25

Opakowania:
- sprzedaż na sztuki

Stacja monitoringu insektów
- plastikowa większa biała
WYMIARY

Stacja wykonana z trwałego i elastycznego plastiku koloru białego. Umieszcza się
w niej standardowe pułapki do monitoringu owadów.

Długość: 15cm, szerokość: 11cm, wysokość: 3cm.

MIEJSCE STOSOWANIA

Muchy i inne uciążliwe owad

Zawiesić w miejscu gromadzenia się owadów,
rozwijać z rolki i zdejmować papier ochronny
w miarę potrzeb.

Lep płaski umieszczać poza zasięgiem dzieci i zwierząt gospodarskich. W przypadku mocnego zabrudzenia skóry klejem zmyć ją wodą z mydłem. Taśmę po zużyciu traktować jako odpad komunalny.

Opakowania:
- sprzedaż na sztuki

Kod:TRAPM

Opakowania:
- sprzedaż na sztuki

Opakowania:
- sprzedaż na sztuki

MUCHOMOX lep na muchy w rolce
25 cm x 10 m

CO ZWALCZA

Kod: STAB

DANE TECHNICZNE

Lep na muchy na kołowrotku

Pułapka na mole PANKO

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

Mole ubraniowe

Na zewnętrznej stronie szafy.

Opakowania:
- opakowanie zbiorcze
– 100 szt.
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PREPARATY DERATYZACYJNE
KOSTKA
Rat Killer FORTE kostka

Kod: PODANY PONIŻEJ
Kod: RAP5

Substancja aktywna:
- Difenakum – 0,05 g/ kg (0,005 %)

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Pomieszczenia użyteczności
publicznej, hotele, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia
produkcyjne, pomieszczenia
magazynowe, pomieszczenia
handlowe, pomieszczenia
inwentarskie, obory, chlewnie,
mleczarnie i inne

Szczury
Mała infestacja szkodnika
- kostka co 10 m
Duża infestacja szkodnika
- kostka co 5 m
Myszy
Mała infestacja szkodnika
- kostka co 5 m.
Duża infestacja szkodnika
- kostka co 3 m.
W zależności od wielkości kostki,
szczegóły w etykiecie.

Dostępne rodzaje kostki:

Kostka z hakiem 100 g
Opakowanie: wiadro 5 kg
Kod: FKH

Kostka wąska długa 20 g
Opakowanie: wiadro 5 kg, 10 kg
Kod: FKW5, FKW10

Kostka sześcian 20 g
Opakowanie: wiadro 5 kg, 10 kg

Rat Killer Perfekt kostka

Substancja aktywna:
- Brodifacoum – 0,05 g/ kg

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Pomieszczenia użyteczności
publicznej, hotele, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia
produkcyjne, pomieszczenia
magazynowe, pomieszczenia
handlowe, pomieszczenia
inwentarskie, obory, chlewnie,
mleczarnie i inne.

Szczury
6 - 10 bloczków/ 100 m²
Myszy
4 bloczki / 100 m2

Spożytą trutkę należy systematycznie uzupełniać aż do momentu całkowitego wytępienia gryzoni,
co następuje po 2 tygodniach od wyłożenia trutki. Gryzonie zaczynają padać po 4 – 5 dniach od momentu spożycia.

Kod: FKM5, FKM10

Kostka 30 g
Opakowanie: wiadro 5 kg, 10 kg
Kod: FKS5, FKS10

Opakowania:
- kostka – 5 kg

Kostka w folii 30 g
Opakowanie: wiadro 5 kg
Kod: FKF

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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Muskil kostka 10 g

Kod: MK, MK15

Kod: ST10

Substancja aktywna:
- Bromadiolon - 0,025 g/ kg
- Difenacoum - 0,025 g/ kg

Storm gryzki woskowe

Substancja aktywna:
- Flocoumafen – 50 mg/ kg
- Bitrex – środek zniechęcający do spożycia przez ludzi

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Pomieszczenia użyteczności
publicznej, szpitale, hodowla
zwierząt, magazyny, obiekty
przemysłu spożywczego, pomieszczenia mieszkalne oraz na
zewnątrz tych obiektów.

Szczury
Mała infestacja szkodnika
8-10 kostek co 10 m
Duża infestacja szkodnika
8-10 kostek co 5 m

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Nory gryzoni, składowiska
śmieci, miejsca przebiegu rur
wodnokanalizacyjnych
i C.O., strychy, przestrzenie
pomiędzy ścianami i podłogami
i inne.

Szczury
10 – 12 bloczków/ 1 pkt.
co 5 m (w przypadku dużej infestacji
gryzoni).

Myszy
Mała infestacja szkodnika
4-5 kostek co 5 m
Duża infestacja szkodnika
4-5 kostek co 2 m

Myszy
2 – 3 bloczki/ 1 pkt. co 2 m

Opakowania:
- gryzki woskowe - 10 kg

Opakowania:
- pasta – 2,5 kg
- pasta – 5 kg

NOWOŚĆ
Kod: KLER

Sorexa kostka

Substancja aktywna:
- Brodifakum - 0,05 g/ kg

Kod: SOR

Substancja aktywna:
- Difenacoum - 0,05 g/ kg

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Wewnątrz pomieszczeń oraz
na zewnątrz w bezpośredniej
bliskości zabezpieczanych budynków, na ścieżkach przebiegu
gryzoni, okolice nor gryzoni.

Szczury
5 kostek/ 1 pkt
Myszy
1 kostka/ 1 – 2 m

Opakowania:
- kostka – 5 kg

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Klerat KB kostka WOSKOWA

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Klerat KB jest antykoagulantem. Zabija szczury i myszy
po jednorazowym
jego pobraniu.
Jest skuteczny
przeciwko osobnikom odpornym na
warfarynę i inne
antykoagulanty.
Gryzonie giną po
kilku dniach, toteż
nie występuje u
nich nieufność do
podawanej trutki.

Trutkę umieszcza się w skrzynkach lub innych odpowiednich
pojemnikach wewnątrz budynków lub w ich pobliżu, w miejscach występowania gryzoni.

Szczury
stosuje się porcje po 20-60 g Kleratu
KB; odległość pomiędzy punktami
wykładania trutki powinna wynosić
5-10 m.
Myszy
wystarczy 5-20 g preparatu,
umieszczonych co 2 do 5 m.
Punkty wyłożenia trutki
sprawdzać w odstępach
tygodniowych i uzupełniać
aż do momentu ustania
pobierania. Zanieczyszczoną
przynętę należy zastąpić
nową.

Opakowania:
- kostka – 5 kg

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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PREPARATY DERATYZACYJNE
PASTA
Rat Killer Perfekt pasta

Kod: RKP5, RKPDD

Kod: FP5, FP10

Substancja aktywna:
- Brodifacoum – 0,05 g/ kg

Rat Killer FORTE pasta

Substancja aktywna:
- Difenakum – 0,05 g/ kg (0,005 %)

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Pomieszczenia użyteczności
publicznej, hotele, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia
produkcyjne, pomieszczenia
magazynowe, pomieszczenia
handlowe, pomieszczenia
inwentarskie, obory, chlewnie,
mleczarnie i inne.

Szczury
Porcja 4 torebek (ok. 50 g)
co 5 – 10 m

Szczury, myszy

Pomieszczenia użyteczności
publicznej, hotele, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia
produkcyjne, pomieszczenia
magazynowe, pomieszczenia
handlowe, pomieszczenia
inwentarskie, obory, chlewnie,
mleczarnie i inne

Szczury
Mała infestacja szkodnika
- porcja co 10 m
Duża infestacja szkodnika
- porcja co 5 m

Myszy
Porcja 2 torebki (ok. 25 g)
co 2 – 5 m

Myszy
Mała infestacja szkodnika
- porcja co 5 m
Duża infestacja szkodnika
- porcja co 3 m

Objawy pojawiają się stopniowo w 2 – 3 dni po spożyciu dawki
letalnej, doprowadzając do śmierci gryzoni po 4 – 5 dniach.
Przynętę należy wykładać w karmnikach deratyzacyjnych.

Opakowania:
- pasta - 5 kg - RKP5
- pasta - 20 kg - RKPDD

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Opakowania:
- wiadro 5 kg, 10 kg
- pasta 10 g

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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Black Pearl pasta

Sorexa pasta

Kod: SORE

Kod: BP, BPP

Substancja aktywna:
- Alfachloraloza – 40 g/ kg

Substancja aktywna:
- Difenakum – 0,005%

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Plagi i pojedyncze
myszy

Miejsca występowania plag
myszy.

Mała infestacja szkodnika
- porcja co 5 m
Duża infestacja szkodnika
- porcja co 3 m

Szczury, myszy

Praktycznie wszystkie pomieszczenia występowania szkodników, wysypiska śmieci, kanały
ściekowe, kanały kanalizacyjne,
na ścieżki przebiegu gryzoni,
okolice nor gryzoni i inne.

Szczury
10 saszetek/ 1 pkt.

Opakowania:
- pasta – 2,5 kg
- pasta – 5 kg

Muskil pasta

Opakowania:
- pasta – 5 kg

Kod: ST5

Kod: MP3, MP15

Substancja aktywna:
- Bromadiolone - 0,025 g/ kg
- Difenacoum - 0,025 g/ kg

Storm pasta

Substancja aktywna:
Flocoumafen – 50 mg/ kg

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Pomieszczenia użyteczności
publicznej szpitale, hodowla
zwierząt, magazyny, obiekty
przemysłu spożywczego, pomieszczenia mieszkalne oraz na
zewnątrz tych obiektów.

Szczury
Mała infestacja szkodnika
– 8-10 saszetek co 10 m
Duża infestacja szkodnika
– 8-10 saszetek co 5 m
Myszy
Mała infestacja szkodnika
– 4-5 saszetek co 5 m
Duża infestacja szkodnika
– 4-5 saszetek co 2 m

Opakowania:
- pasta 3 kg
- pasta 5 kg

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Myszy
1 saszetka/ 1 – 2 m

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Wewnątrz pomieszczeń oraz
na zewnątrz w bezpośredniej
bliskości zabezpieczanych
budynków, miejsca przebiegu
rur wodno-kanalizacyjnych i c.o.,
strychy, szczeliny pomiędzy
ścianami i podłogami.

Szczury
3 saszetki co 5 m
Myszy
1 saszetka co 2 m

Opakowania:
- pasta – 5 kg

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

40 DERATYZACJA – PREPARATY DERATYZACYJNE

DERATYZACJA – PREPARATY DERATYZACYJNE 41

PREPARATY DERATYZACYJNE
GRANULAT
Normix GR

Kod: RAP

Rat Killer Perfekt granulat

Substancja aktywna:
- Brodifacoum – 0,05 g/ kg

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Pomieszczenia użyteczności
publicznej, hotele, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia
produkcyjne, pomieszczenia
magazynowe, pomieszczenia
handlowe, pomieszczenia
inwentarskie, obory, chlewnie,
mleczarnie i inne.

Szczury
Porcja ok. 60 g preparatu (6 łyżek)
co 5 – 10 m

Kod: NOR5

Substancja aktywna:
- Difenakum – 0,05 g/ kg

Opakowania:
- granulat – 10 kg

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Wewnątrz i wokół budynków.

Szczury
Porcja do 200 g preparatu
– co 10 m niska infestacja szkodnika
Porcja do 200 g preparatu
– co 5 m wysoka infestacja szkodnika
Myszy
Porcja do 40 g preparatu
– co 5 m niska infestacja szkodnika
Porcja do 40 g preparatu
– co 2 m – wysoka infestacja
szkodnika

Kod: F10, F25, F25W

Rat Killer FORTE granulat

Substancja aktywna:
Difenakum – 0,05 g/ kg

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Pomieszczenia użyteczności
publicznej, hotele, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia
produkcyjne, pomieszczenia
magazynowe, pomieszczenia
handlowe, pomieszczenia
inwentarskie, obory, chlewnie,
mleczarnie i inne.

Saszetki
Porcja 100 g (2 saszetki) preparatu –
co 10 m – niska infestacja szkodnika
– szczury
Porcja 100 g (2 saszetki) preparatu –
co 5 m – wysoka infestacja szkodnika
– szczury
Porcja 50 g (1 saszetka) preparatu –
co 5 m – niska infestacja szkodnika
– myszy
Porcja 50 g (1 saszetka) preparatu –
co 2 m – wysoka infestacja szkodnika
– myszy
Granulat luzem
Porcja 100 g preparatu – co 10 m –
niska infestacja szkodnika – szczury
Porcja 100 g preparatu – co 5 m
– wysoka infestacja szkodnika –
szczury
Porcja 50 g preparatu – co 5 m
– niska infestacja szkodnika – myszy
Porcja 50 g preparatu – co 2 m
– wysoka infestacja szkodnika myszy

Opakowania:
- granulat – 5 kg

Opakowania:
- granulat 10 kg – F1O
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Myszy
Porcja ok. 25 g preparatu
(4 łyżeczki) co 2 – 5 m

- granulat 25 kg – F25

- granulat (porcje po 50 g) 25 kg – F25W

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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PREPARATY DERATYZACYJNE
INNE
Wabiwax atraktant

Racumin pianka

Kod: RACU
Substancja aktywna:
- Kumatetralyl 0,4%

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Wewnątrz pomieszczeń

Szczury
20 – 30 g przynęty
na otwór/ szczelinę
Myszy
4 – 30 g przynęty
na otwór/ szczelinę

Kod: WAB3

Substancja aktywna:
- nie dotyczy

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Praktycznie wszystkie pomieszczenia występowania szkodników lub w pułapkach żywolownych.

2 – 4 lub 1 – 2 bloczków na punkt.
(w zależności od infestacji gryzoni).

Pianka Racumin Foam jest używana jako środek wspomagający standartowo działające przynęty. Jest
doskonałym środkiem wspomagającym proces deratyzacji. Może być stosowana w pomieszczeniach
o dużej wilgotności.

Opakowania:
- pianka – 500 ml

Opakowania:
- kostka – 3 kg

Kod: TOX

NOWOŚĆ

Toxan płyn

Substancja czynna:
- Bromadiolone 0,005%

Wabiżel

Kod: WŻ

Substancja aktywna:
- nie dotyczy

CO ZWALCZA

MIEJSCE STOSOWANIA

UWAGI

Szczury, myszy

Wszystkie miejsca występowania
szkodników, pułapki żywołowne.

1 g na punkt wabienia, można zwiększyć dawkę w razie potrzeby

CO ZWALCZA

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat w postaci
płynu niezawodny
w walce z myszami
i szczurami. Przeznaczony do:

Jako płynna trutka

- stosowania jako
płynna trutka
(każdy szczur codziennie potrzebuje wody)

Ten sposób stosowania idealnie sprawdza się przy zwalczaniu gryzoni na
obszarach, gdzie dostęp do wody jest ograniczony oraz w miejscach, gdzie
ich naturalny pokarm jest zbyt konkurencyjny w stosunku do przynęt
w postaci past, granulatów, płatków i innych przynęt stałych. Preparat jest
szczególnie polecany do użycia w obiektach przeznaczonych do składowania ziarna czy pasz oraz wszystkich innych miejscach, w których nie
ma bezpośredniego dostępu do wody (pomieszczenia magazynowe, hale
produkcyjne, korty tenisowe itp.). W innych miejscach preparat wykładany
obok trutek w formie stałej znacznie zwiększa skuteczność akcji deratyzacyjnej.

- sporządzania
trutek poprzez
nasączanie różnych
pokarmów (pozwala na stworzenie
dowolnej przynęty)

Opakowania:
- żel - 30 g

Preparat należy podawać gryzoniom do picia w płytkich naczyniach lub
poidełkach wstawionych w karmniki, w miejscach występowania gryzoni,
w porcjach po około 100 ml.

Przygotowanie trutki pokarmowej
Preparatem można nasączać różnorodne przynęty chętnie spożywane
przez gryzonie w danym miejscu (chleb, słodycze, owoce, ryby, mięso itp.)

Opakowania:
- płyn – 1L
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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KARMNIKI DERATYZACYJNE
Karmnik na szczury BEST

Kod: KAB

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Wykonany z wytrzymałego, elastycznego tworzywa sztucznego,
odpornego na różne warunki atmosferyczne.
W komplecie dołączone:
- pręt do zamocowania kostki wewnątrz stacji,
- śruba zabezpieczająca przed otwarciem przez osoby niepowołane.

Długość: 34 cm,
szerokość: 9 cm,
wysokość: 8 cm.

Kod: KD

Karmnik BEST z dwoma kluczykami

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Karmnik deratyzacyjny wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.
Jego konstrukcja oraz sposób otwierania pozwalają na zamontowanie
go bezpośrednio przy ścianie. Wyposażony jest w pręt do zamocowania w środku kostki lub pasty deratyzacyjnej. Posiada praktyczne zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych w postaci dwóch
kluczyków. Każdy karmnik posiada w komplecie dwa kluczyki.

Długość: 32cm,
szerokość: 11cm,
wysokość: 7,5cm.

Opakowanie zbiorcze:
- 22 szt.

Opakowanie zbiorcze:
- 36 szt.

Karmnik na myszy BEST

Kod: KDB

Kod: KMB

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Wykonany z wytrzymałego, elastycznego tworzywa sztucznego, ze
śrubką zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem. Dzięki niewielkim gabarytom doskonale pasuje pod paletę lub niski regał.

Długość: 11 cm,
szerokość: 8 cm,
wysokość: 4 cm.

Karmnik długi BEST

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Karmnik w kolorze czarnym, doskonały do stosowania przy ścianach,
pod paletami, regałami itp., wykonany z elastycznego, wytrzymałego
tworzywa sztucznego, odporny na różne warunki atmosferyczne.

Długość: 62 cm,
szerokość: 10 cm,
wysokość: 10 cm.

Opakowanie zbiorcze:
- 20 szt.

Opakowanie zbiorcze:
- 60 szt.
Kod: COR

Karmnik tunelowy na kluczyk

Karmnik plastikowy CORAL

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Wykonany z wytrzymałego, elastycznego tworzywa sztucznego,
posiada tackę z prętem na trutkę. Dzięki niewielkim gabarytom doskonale pasuje pod paletę lub niski regał. Posiada także dystans, który
umożliwia przymocowanie go do ściany, oraz przegląd karmnika bez
potrzeby całkowitego demontażu.

Długość: 23 cm,
szerokość: 13 cm,
wysokość: 8 cm

Kod: KABB

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Karmnik deratyzacyjny wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.
Wyposażony jest w pręt do zamocowania w środku kostki lub pasty
deratyzacyjnej. Posiada praktyczne zabezpieczenie przed dostępem
osób niepowołanych w postaci kluczyka. Każdy karmnik posiada
w komplecie jeden kluczyk.

Długość: 33,5 cm,
szerokość: 10 cm,
wysokość: 9 cm.

Opakowanie zbiorcze:
- 30 szt.
Opakowanie zbiorcze:
- 24 szt.
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Karmnik NEPTUNO

Kod: NEP

Kod: KK

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Wykonany z wytrzymałego, elastycznego tworzywa sztucznego. Do
karmnika NEPTUNO proponujemy dodatkowe wyposażenie: podstawkę z prętem, poidełko lub lep żywołowny. Posiada dystans umożliwiający przegląd karmnika bez potrzeby całkowitego demontażu.

Długość: 23 cm,
szerokość: 18,5 cm,
wysokość: 10 cm

Dodatkowe elementy:

Poidełko do karmnika
NEPTUNO

Karmnik PROTECTA (grafitowy)

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Karmnik deratyzacyjny wykonany z lanego, twardego plastiku, odporny na działanie warunków atmosferycznych. Kształtem imituje kamień.
Doskonale nadaje się do zastosowania na zewnątrz budynków,
idealnie komponuje się z otoczeniem np. w ogrodzie. Do otwierania
pokrywy stosuje się specjalny kluczyk, który uniemożliwia otwarcie
karmnika osobom nieuprawnionym do tego. Wewnątrz znajdują się
specjalne druty umożliwiające zamocowanie na nich kostek i saszetek
deratyzacyjnych.

Długość: 27,5 cm,
szerokość: 23,5 cm,
wysokość: 12 cm.

Kod: NEP1

Podkładka z prętem
do wykładania trutki
w karmniku NEPTUNO

Opakowanie zbiorcze:
- 20 szt.

Kod: KBN

Karmnik blaszany nierdzewny

Kod: NEP2

Wkład lepowy do karmnika
NEPTUNO
Kod: NEP3

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Wykonany z solidnej NIERDZEWNEJ blachy, bardzo praktyczny
i wytrzymały, świetnie nadaje się do zabezpieczenia obiektów na zewnątrz jak i wewnątrz. Zgodny z systemem HACCP. Bardzo praktyczna
wyciągana tacka. Wyposażony w bolec, umożliwiający kontrolę nad
preparatem. Pomysłowe i trwałe zabezpieczenie przed osobami trzecimi. Zasuwa z miejscem na założenie plomby.

Długość: 41,5 cm,
szerokość: 8,5 cm,
wysokość: 8,5 cm.

Opakowanie zbiorcze:
- 20 szt.

Karmnik kamień ROCK

Kod: ROC

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Wykonany z lanego, twardego tworzywa sztucznego odporny na
działanie warunków atmosferycznych. Kształtem imituje kamień. Doskonale nadaje się do zastosowania na zewnątrz budynków, idealnie
komponuje się z otoczeniem np. w ogrodzie. Posiada specjalny szpikulec umożliwiający wbicie w ziemię. Do otwierania szufladki z trutką
stosuje się specjalny kluczyk zabezpieczający. Wewnątrz znajduje się
drut umożliwiający zamocowanie na nim kostek i saszetek deratyzacyjnych. Posiada „kolec” umożliwiający zamontowanie karmnika
w gruncie.

Długość: 22 cm,
szerokość: 18 cm,
wysokość: 10 cm

Kod: KBK

Karmnik blaszany ocynkowany

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Wykonany z solidnej ocynkowanej blachy, bardzo praktyczny
i wytrzymały, świetnie nadaje się do zabezpieczenia obiektów na
zewnątrz jak i wewnątrz. Zgodny z systemem HACCP. Bardzo praktyczna wyciągana tacka. Wyposażony w bolec, umożliwiający kontrolę
nad preparatem. Pomysłowe i trwałe zabezpieczenie przed osobami
trzecimi.
Zasuwa z miejscem na założenie plomby.

Długość: 41,5 cm,
szerokość: 8,5 cm,
wysokość: 8,5 cm.

Opakowanie zbiorcze:
- 20 szt.
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CHWYTACZE GRYZONI
Chwytacz na myszy z jednym
wejściem bez szybki

Kod: CH BEST2

Kod: CH BEST

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Chwytacz na myszy wykonany ze stali ocynkowanej z jednym
wejściem. Posiada ruchomą część na preparat łatwą do czyszczenia,
miejsce na umieszczenie kostki, przygotowane miejsce na plombę.
Dostosowany do używania w systemie HACCP.

Długość: 20 cm,
szerokośc: 8,5 cm,
wysokość: 7 cm

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Chwytacz na myszy wykonany ze stali ocynkowanej.
Posiada ruchomą część na preparat łatwą do czyszczenia, miejsce na
umieszczanie kostki, przygotowane miejsce na plombę oraz szybkę
umożliwiającą szybką kontrolę ilości złapanych gryzoni. Dostosowany
do używania w systemie HACCP.

Długość: 27 cm,
szerokość: 17 cm,
wysokość: 5 cm

Opakowanie zbiorcze:
- 29 szt.

Opakowanie zbiorcze:
- 10 szt.

Chwytacz na myszy z jednym
wejściem z szybką

Chwytacz na myszy z dwoma
wejściami z szybką

Kod: MBOX

Chwytacz na myszy z dwoma
wejściami z szybką MBOX

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Chwytacz na myszy wykonany ze stali ocynkowanej z szybką. Posiada
dwa niezależne wejścia, które zwiększają wydajność urządzenia. Posiada miejsce na umieszczenie przynęty wabiącej oraz szybkę umożliwiającą szybką kontrolę złapanych gryzoni.

Długość: 26cm,
szerokość: 16cm,
wysokość: 5 cm.

Kod: CH BESTA

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Chwytacz na myszy wykonany ze stali ocynkowanej. Posiada ruchomą
część na preparat łatwą do czyszczenia, miejsce na umieszczanie
kostki, przygotowane miejsce na plombę oraz szybkę umożliwiającą
szybką kontrolę ilości złapanych gryzoni. Dostosowany do używania
w systemie HACCP.

Długość: 20 cm,
szerokość: 8,5 cm,
wysokosć: 7 cm

Opakowanie zbiorcze:
- 20 szt.

Opakowanie zbiorcze:
- 10 szt.

Chwytacz na myszy z dwoma
wejściami z szybką (wąski)

Kod: CH BEST3

Kod: CH BESTC

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Chwytacz na myszy wykonany ze stali ocynkowanej z szybką. Posiada
dwa niezależne wejścia, które zwiększają wydajność urządzenia. Posiada miejsce na umieszczenie przynęty wabiącej oraz szybkę umożliwiającą szybką kontrolę złapanych gryzoni.

Długość: 40 cm,
szerokość: 8.5 cm,
wysokość: 7 cm.

Opakowanie zbiorcze:
- 25 szt.

Chwytacz na szczury

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Chwytacz na szczury wykonany ze stali ocynkowanej, przelotowy
z przelotowym mechanizmem.

Długość: 48 cm,
szerokość: 8,5 cm,
wysokość: 9 cm.

Opakowanie zbiorcze:
- 16 szt.
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Chwytacz na szczury z rączką

Kod: CH BEST4

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Chwytacz na szczury wykonany ze stali ocynkowanej.

Długość: 48 cm,
szerokość: 12 cm,
wysokość: 11 cm..

Chwytacz na kuny, łasice, koty

WYMIARY

Jednowejściowy, dwuwejściowy lub przelotowy. Wykonany z drutu
stalowego karbowanego o grubości 1,5 mm. Siatka pleciona o oczkach
11 x 11 mm, wzmocniona płaskownikami stalowymi. Obie klapy
zatrzaskują się jednocześnie.

Długość: 100 cm,
szerokość: 25 cm,
wysokość: 32 cm,
waga 12,70 kg

Kod: CHW21

WYMIARY

Pułapka żywołowna, dwuwejściowa (przelotowa).
Wykonana z nierdzewnej siatki o wymiarach oczek 24 x 24 mm.
Posiada blokadę zacisku skośnego, a także zawieszkę na przynętę
i rękawiczki ochronne w zestawie.

Długość: 102 cm,
szerokość: 29 cm,
wysokość: 36 cm

Kod: CH S4

WYMIARY

Wysokiej jakości, bardzo solidny chwytacz na szczury wykonany ze
stali ocynkowanej.

Długość: 60 cm,
szerokość: 8 cm,
wysokość: 9,5 cm.

Chwytacz gryzoni na szczury dwuwejściowy

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Pułapka żywołowna, dwuwejściowa (przelotowa). Wykonana
z nierdzewnej siatki o wymiarach oczek 11 x 11 mm. Posiada blokadę
zapadni pionowej, a także zawieszkę na przynętę
i rękawiczki ochronne w zestawie.

Długość: 50 cm,
szerokość: 12 cm,
wysokość: 14 cm

Kod: CH S2

DANE TECHNICZNE

Chwytacz gryzoni na lisy dwuwejściowy

DANE TECHNICZNE

Kod: CH BEST5

DANE TECHNICZNE

Chwytacz gryzoni EKES

Kod: CH L3

Chwytacz gryzoni na szczury dwuwejściowy
– grubsza siatka

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Pułapka żywołowna, dwustronna (przelotowa). Wykonana
z nierdzewnej siatki o wymiarach oczek 12 x 24 mm. Posiada blokadę
zacisku skośnego, a także zawieszkę na przynętę
i rękawiczki ochronne w zestawie.

Długość: 50 cm,
szerokość: 12 cm,
wysokość: 14 cm
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Chwytacz gryzoni na łasice dwuwejściowy

Kod: PUM
Kod: CH T3

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Pułapka żywołowna, dwuwejściowa (przelotowa). Wykonana
z nierdzewnej siatki o wymiarach oczek 19 x 19 mm. Posiada blokadę
zacisku skośnego, a także zawieszkę na przynętę i rękawiczki ochronne
w zestawie.

Długość: 60 cm,
szerokość: 17 cm,
wysokość: 17 cm

Lepowa pułapka na myszy

DANE TECHNICZNE
Lepowa pułapka na myszy w postaci kartonu z warstwą silnego kleju

Kod: PUSZ

Lepowa pułapka na szczury

DANE TECHNICZNE
Lepowa pułapka na szczury w postaci plastikowej czarnej kasety składającej się z dwóch części
z warstwą silnego kleju.

Chwytacz na kuny dwuwejściowy

Kod: CH K2

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Pułapka żywołowna, dwuwejściowa (przelotowa). Wykonana z
nierdzewnej siatki o wymiarach oczek 24 x 24 mm. Wymiary pułapki
pozwalają umieścić ją pod samochodem. Posiada blokadę zacisku
skośnego a także zawieszkę na przynętę i rękawiczki ochronne w zestawie.

Długość: 102 cm,
szerokość: 21 cm,
wysokość: 27 cm

Kod: PUG, PG

Chwytacz narożny na myszy

Kod: CH T

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Chwytacz narożny na myszy, otwierany na zawiasach, wykonany
z blachy ocynkowanej z szybką umożliwiającą monitoring wnętrza bez
potrzeby otwierania.

Długość: 18,5 cm,
szerokość: 18,5 cm,
wysokość: 4,5 cm.

Pułapka lepowa rozkładana
na gryzonie mała i duża

DANE TECHNICZNE

WYMIARY PO ROZŁOŻENIU

Lepowa rozkładana pułapka na gryzonie
w postaci kartonowej kasety pokrytej mocnym klejem. Występuje w dwóch wymiarach.
Można składać wzdłuż perforacji

PUG - 22 cm na 34 cm
Opakowanie zbiorcze - 10 szt.
PG - 15 cm na 22 cm
Opakowanie zbiorcze - 20 szt.
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PREPARATY DEZYNFEKCYJNE
MATY DEZYNFEKCYJNE
Agri’germ 2000

Kod: BIOCE

ZASTOSOWANIE

MIEJSCE STOSOWANIA

Specjalny środek biologiczny
do likwidacji nieprzyjemnych
zapachów.

Hotele, restauracje, szpitale, kliniki, domy starców, stołówki,
sale zebrań, zakłady przemysłowe, hale sportowe itp.

UWAGI
Kod: AGRI

ZASTOSOWANIE

MIEJSCE STOSOWANIA

Preparat dezynfekujący, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy.

1.

2.

3.

Branża - przem. spożywczy:
w zakł. produkcji żywnościowej, przetwórniach mięsa,
masarniach, wędzarniach, mleczarniach, zakł. produkcji słodyczy, wytwórniach napojów gazowanych,
browarach, winiarniach. Dezynfekcja podłóg, ścian,
powierzchni nie mających kontaktu z żywnością.
Hodowla zwierząt:
kur mięsnych, niosek, królików, świń, bydła, owiec,
kóz, koni.
Dezynfekcja: ściany, sufity, podłogi, poidła, pipety,
koryta, obiegi wody, klatki, zbiorniki, silosy, pojazdy
do transportu zwierząt, brodziki dezynfekujące koła
pojazdów.
Branża medyczna:
Dezynfekcja powierzchni w ośrodkach medycznych
i paramedycznych, domach emerytów, instytucjach
publicznych, pomieszczeniach przemysłowych.

Wykładziny dywanowe, dywany, plecione maty: Rozpylać nierozcieńczony produkt na plamy
pochodzenia organicznego (krew, kawa, wymioty, mocz). Wilgotną gąbką nasączoną wodą wycierać plamy. Pozostawić na noc. Gdy wykładzina jest sucha oczyścić odkurzaczem i wyszczotkować.
Pisuary, toalety: Rozpylać codziennie nierozcieńczony produkt tak, by traktowana powierzchnia
była nim zupełnie pokryta. Następnie spuszczać wodę w taki sposób, by produkt został rozcieńczony i napowietrzony.
Sanitariaty, natryski, umywalki i syfony podłogowe: Rozpylać codziennie nierozcieńczony
produkt pokrywając nim całkowicie traktowaną powierzchnię. Spłukiwać.
Odwanianie kanalizacji: Zaszczepienie: pierwszego tygodnia minimum 200 ml produktu na
rurociąg. Regularne utrzymywanie dobrego stanu min.100 ml tygodniowo na rurociąg. W przypadku stosowania w budynkach piętrowych: wlewać 100 ml produktu dziennie na pojedynczy
rurociąg zaczynając od parteru, aż do ostatniego piętra. Kontynuować co tydzień począwszy od
ostatniego piętra.
Preparat posiada POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA nr 3115/07
na obrót produktem BIOBÓJCZYM

Opakowania:
- flakon – 750 ml

UWAGI
Kod: CET
1.

2.

3.

Opakowania:
- koncentrat – 1 kg

Branża - przem. spożywczy:
Dezynfekcja podłóg, ścian, powierzchni nie mających kontaktu z żywnością. Użycie bakteriobójcze: roztwór 0,75 %: 75 ml na 10 l wody. Użycie wirusobójcze: roztwór 3 %: 300 ml na
10 l wody. Rozpylanie (nebulizacja): roztwór 0,75 % : 75 ml na 10 l wody. Do bielenia: 0,75
litra AGRI’GERM 2000 w 100 l wody, plus 50 kg bieli neutralnej.
Hodowla zwierząt:
Przerwa sanitarna: ściany, sufity, podłogi, poidła, pipety, koryta, obiegi wody, klatki,
zbiorniki, silos. Dezynfekcja i wstępne czyszczenie-płukanie. Rozcieńczyć AGRI’GERM 2000
od 0,5% (dezynfekcja utrzymująca) do 3 % (dezynfekcja uderzeniowa). Stosować przez
rozpylanie, zamaczanie, mycie, szczotkowanie, pozostawiając do działania. Dezynfekcja
poprzez termozamgławianie (drogą powietrzną) podczas przerwy sanitarnej: wprowadzić
do aparatu produkt AGRI’GERM 2000, skoncentrowany lub rozcieńczony do 50 %. Rozpylić
2,3 g AGRI’GERM 2000 skoncentrowanego na m3 pomieszczenia. Pozostawić do działania na
3 godziny, przy zamkniętych drzwiach i oknach. Dezynfekcja w obecności zwierząt (ściany,
przegrody, podłogi): rozcieńczyć AGRI’GERM 2000 do 1 %. Stosować poprzez rozpylanie 2 do
7 razy na tydzień za pomocą spryskiwacza. Nie rozpylać bezpośrednio na zwierzęta! Brodziki
dezynfekujące obuwie i koła: Roztwór AGRI’GERM 2000 do 3 %, który należy regularnie
odnawiać. Uwaga: należy również dobrze dezynfekować wnętrze pojazdów do transportu
karmy i zwierząt.
Medyczna:
Dezynfekcja powierzchni - działanie bakteriobójcze (0,75 %), grzybobójcze,
(0,5 %) i wirusobójcze (3 %).

Preparat posiada POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA nr 1648/04
na obrót produktem BIOBÓJCZYM

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Biocet Odo

Ceetal Neutre

ZASTOSOWANIE

MIEJSCE STOSOWANIA

Preparat dezynfekujący, bakteriobójczy, grzybobójczy, odwaniający, antystatyczny.

Dezynfekcja powierzchni i sprzętu, zwalczanie pleśni,
higiena pomieszczeń, odwanianie powierzchni w przemyśle spożywczym, urzędach, domach starców, szpitalach,
pomieszczeniach rzemieślniczych, handlowych, laboratoriach, itd.
Utrzymanie higieny w szatniach, łaźniach, warsztatach
przemysłowych.
Dezynfekcja bielizny w pralniach, itp.

UWAGI
Dezynfekcja podłóg i powierzchni 0,75 %: Rozcieńczyć 75 ml CEETAL w 10 L wody. Stosować
przez rozpylanie lub mycie.
Dezynfekcja sprzętu: Rozcieńczyć 75 ml CEETAL w 10 L wody. Stosować przez zanurzenie lub
rozpylanie.W przypadku naczyń przeznaczonych do kontaktu z żywnością, konieczne jest ich
płukanie po dezynfekcji.
Odwanianie: Rozpuścić 15 ml CEETAL w 1 L wody. Rozpylać na powierzchnię lub w górę.
Nie rozpylać zbyt mocno w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie są rośliny.
Dezynfekcja bielizny: Dodać 0,75 % CEETAL (75 ml CEETAL na 10 L wody) do wody płuczącej.
Eliminuje elektryczność statyczną i ułatwia prasowanie.
Preparat posiada POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA nr 1651/04
na obrót produktem BIOBÓJCZYM

Opakowania:
- koncentrat – 5 kg

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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De Odo V.O.

Kod: SEP
Kod: ODO

ZASTOSOWANIE

MIEJSCE STOSOWANIA

Dezynfekcja wszelkich powierzchni i pomieszczeń.

Zsypy śmieci, sprzęt transportowy, miejsca gromadzenia
odpadków kuchennych i śmieci.

Septysan SR

ZASTOSOWANIE

MIEJSCE STOSOWANIA

Samoschnący preparat dezynfekujący, bakteriobójczy i grzybobójczy.
Nie wymaga płukania.

Dezynfekcja powierzchni i urządzeń w przemyśle rolno-spożywczym.
Poza cyklami produkcyjnymi w ogrodnictwie, warzywnictwie: buty, fartuchy, urządzenia do pakowania, ważenia,
przechowywania, stoły robocze, krajalnice.
W uprawie winorośli i produkcji wina, płuczki do butelek,
końcówki rozlewarek, krany do degustacji, zawory i złączki
przewodów.
Dezynfekcja filtrów okapów, itp., po myciu (wyłącznie na
zimno).
W kuchni: dezynfekcja puszek konserw przed ich otwarciem.
Internaty: stoły, zabawki, plany pracy, kuchnie.
Dezynfekcja obuwia: buty narciarskie, łyżwy itd.
kaski ochronne.

UWAGI
0,1 – 1 l/ 100 l wody

Preparat posiada POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA nr 1648/04 na obrót produktem BIOBÓJCZYM.

UWAGI
Używać w stanie czystym przez rozpylanie.
Po czyszczeniu powierzchni rozpylić czysty produkt w celu dezynfekcji. Poczekać do całkowitego
odparowania produktu.
W przypadku powierzchni mogących stykać się ze środkami spożywczymi, płukanie nie jest
konieczne.

Opakowania:
- koncentrat – 5 kg

Preparat posiada POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA nr 5041/12
na obrót produktem BIOBÓJCZYM

Out Germes As One Shot

Kod: OUT

ZASTOSOWANIE

MIEJSCE STOSOWANIA

Środek dezynfekuje
i odkaża powierzchnię
i atmosferę. Dezynfekcja bakteriobójcza, grzybobójcza, wirusobójcza.

Odkażanie powierzchni takich jak meble, stoły, podmurówki, mury, materiały, przedmioty, podłogi, wykładziny
dywanowe.
Oczyszcza atmosferę dla pojazdów, ambulansów, biur, sal
zebrań, poczekalni, szatni, sal szpitalnych.

UWAGI

Opakowania:
- opakowanie
zbiorcze - 12 szt.

Zamknąć drzwi i okna po wyjściu osób.
- Zdjąć kapturek, odwrócić aerozol i przebić
białą końcówkę na twardej powierzchni
- Położyć pudełko na wysokość, na podporze, przekręcając je z powrotem w normalne
położenie głowicą do góry.
- Pozostawić do rozprzestrzenienia się aerozolu i wyjść z pomieszczenia. Rozprzestrzenianie odbywa się automatycznie do całkowitego opróżnienia aerozolu.
- Odczekać 1 godzinę przed wejściem do odkażonego pomieszczenia. Aerozol pozwala na dezynfekcję około 75 m3.

Opakowania:
- opakowanie zbiorcze
- 6 szt.

Taab 1, Taab 2,
Taab 2 zapach cytrynowy

Kod: TAB1, TAB2, TABZ

ZASTOSOWANIE

MIEJSCE STOSOWANIA

Dezynfekcja wszelkich powierzchni i pomieszczeń.

Powierzchnie mające kontakt z żywnością

UWAGI
- 0,1 – 0,2 % w temp. 200C – 700C Taab 1
- 0,5 % w temp. 200C – 500C Taab 2

Preparat także wykorzystywany jest do dezynfekcji jaj.

Aktywny w stosunku do wirusa HIV, wirusa zapalenia wątroby i grypy powietrznej
(H7N1/H5N1)

Opakowania:
- koncentrat – 1 l.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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Trichlorol

Kod: TRC

ZASTOSOWANIE

MIEJSCE STOSOWANIA

Dezynfekcja i wybielanie wszelkich
powierzchni i pomieszczeń.

Powierzchnie w pomieszczeniach, sprzęt medyczny,
namaczanie zanieczyszczonej bielizny pościelowej, odzież
szpitalna.

PREPARATY NAWANIAJĄCE ZAPACHOWE

UWAGI
- bakterie, grzyby, prątki gruźlicy 0,5% - 5g/1l wody lub 0,75% - 7,5g/1l wody
- wirusy HIV/ HBV/ HCV, Adeno; Papowa; Rota; Vaccina 0,5% - 5g/ 1l wody

Opakowania:
- proszek – 0,5 kg

Virkon S

Kod: MB1, MB5, MO1, MO5

Masquodeur Bonbon/Ocean

ZASTOSOWANIE

MIEJSCE STOSOWANIA

Wyjątkowo trwały preparat zapachowy

Urzędy, szkoły, kolegia, zakłady przemysłowe, szpitale,
pensjonaty, ogrody zoologiczne. Doskonały do dużych
powierzchni.

UWAGI
Kod: VIR

Rozpuszcza się w proporcji 1 : 1000.

Substancja aktywna:
- Bis mononadsiarczan potasu – 497g/kg

Preparat odstępny w dwóch zapachach: cukierek lub ocean.

ZASTOSOWANIE

MIEJSCE STOSOWANIA

Dezynfekcja nieprzyjemnych
zapachów.

Dezynfekcja w higienie weterynaryjnej, środków transportu, zamgławianie, powierzchni porowatych.

Opakowania:
- koncentrat - 1 l
- koncentrat - 5 l

UWAGI
- rutynowa dezynfekcja – 1% 10g/l

Opakowania:
- proszek – 200g
Kod: MG1

Maty dezynfekujące 60

Kod: MAT1, MAT2

Masquodor Grenade

ZASTOSOWANIE

MIEJSCE STOSOWANIA
Dezodoryzacja przejść dla pieszych, klatek schodowych,
holów budynków, wnętrz śmietników, zsypów na odpadki.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

Środek nawaniający - bardzo
mocno przesycony zapachem maskującym nieprzyjemne wonie.

Maty dezynfekujące, używane w przemyśle handlowym i przemysłowym.
Informacje dodatkowe uzyskacie Państwo u przedstawicieli firmy BEST – PEST.

MAT1 - 60 cm x 90 cm x 4 cm
MAT2 - 60 cm x 90 cm x 2 cm

UWAGI
Roztwór dobiera się w zależności od żądanej trwałości zapachu.
Stosuje się czysty lub rozcieńczony w wodzie, aż do 500-krotnej proporcji w stosunku do jego
objętości (200 ml na 100 l wody).
W celu dezodoryzacji miejsc publicznych, rozcieńczyć produkt w stosunku od 1/100 do 1/200 l
wody.

Opakowania:
- koncentrat - 1 l
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

60 DEZYNFEKCJA

DEZYNFEKCJA 61

Uriwave

Kod: UZ, UN, UR, UP, UC

ZASTOSOWANIE

MIEJSCE STOSOWANIA

Filtr dezodoryzujący

Hotele, restauracje, szpitale, kliniki, domy starców, sale
zebrań zakł. przemysłowe, hale sportowe itp...
Dezodoryzuje: pomieszczenia, szatnie, hole, łazienki,
pisuary.

POZOSTAŁE PREPARATY

UWAGI
Dezodoryzuje przez 30 dni.
Filtr zmniejsza swoją objętość w miarę uwalniania pożytecznych bakterii (środków usuwających
przykry zapach).
Dostępne wersje zapachowe:
•
ziołowo-miętowy
•
morska bryza
•
owocowy
•
mango
•
jabłkowo - cynamonowy

Kod: BF

Best-Fog nośnik

ZAWARTOŚĆ

DZIAŁANIE

Bezwonny nośnik do odymiaczy
spalinowych lub elektrycznych
wspomagający proces zamgławiania preparatami rozpuszczalnymi
w wodzie.

Powoduje lepszą penetrację wolno opadającej mgły oraz
lepsze zwilżenie powierzchni zamgławianych.

UWAGI
0,8 – 1,2 l/ 1l cieczy roboczej

UZ - miętowo - ziołowy, UN - morska bryza, UR - owocowy,
UP - mango, UC - jabłkowo - cynamonowy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Opakowania:
- koncentrat - 5 l

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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OPRYSKIWACZE
I ZAMGŁAWIACZE
Opryskiwacz AR4S 4 l

Opryskiwacz PRIMA 5 l

Kod: O PRIM

DANE TECHNICZNE

Kod: OCH4

DANE TECHNICZNE

Maksymalna pojemność napełnienia

5l

Całkowita zawartość pojemnika

8l

Maksymalne ciśnienie robocze

3 bary

Maksymalna temperatura robocza

40OC

Pojemność robocza

4l

Zawór bezpieczeństwa

X

Całkowita pojemność zbiornika

4,94 l

Dysza

X

Ciśnienie robocze

4,5 bara

Otwór dyszy stożkowy

1 mm

Zawór bezpieczeństwa

4 bary

Kąt opryskowy dyszy

max. 60O

Zawór spustowy

Mosiądz

Moc odpychania przy dyszy

<5N

Cylinder pompowy

Mosiądz

Lanca opryskowa mocująca urządzenie przy

X

Wymiary

44 cm x ø 17 cm

Waga netto

3,29 kg

Waga brutto

3,8 kg

Wąż opryskowy

120 cm

Lanca opryskowa

Mosiądz 50 cm

Pas nośny

X

Stal nierdzewna

X

tunelu napełniania

Kod: O 505T, O 510T

Opryskiwacz AirFog A

Gloria 505 T - 5 l i 510 T - 10 l

DANE TECHNICZNE
Kod: OCH2, OCH10

DANE TECHNICZNE

50505 T

510 T

Maksymalna pojemność

5l

10 l

Całkowita pojemność w litrach

8l

13,7 l

Waga netto

4,35 kg

5,5 kg

Pojemność robocza

2 l OCH2

10 l OCH10

Maksymalna pojemność ciśnienia

1l/min

1l/min

Całkowita pojemność zbiornika

3l

13,6 l

Szeroki, wygodny wlew na ciecz roboczą

X

X

Ciśnienie robocze

4,5 bara

3,8 bara

Wydajna pompa o dużej średnicy tłoka

X

X

Cylinder pompowy

Mosiądz

Mosiądz

Stal nierdzewna

X

X

Wymiary

18,5 cm x

54 cm x

Ø 17 cm

Ø 20 cm

Waga netto

2,6 kg

4 kg

Wąż opryskowy

120 cm

150 cm

Lanca opryskowa

50 cm

50 cm

Pas nośny

X

X

Stal nierdzewna

X

X
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Gloria 405 T - 5 l i 410 T - 10 l

Kod: O 405T, O 410T
Kod: ZAEL

DANE TECHNICZNE

Zamgławiacz Air Fog ULV Cold Fogger

50405 T

5151410 T

Maksymalna pojemność

5l

10 l

Całkowita pojemność w litrach

8l

13,7 l

Zasilanie

220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Waga netto

4,35 kg

5,5 kg

Moc silnika

800 W

Maksymalna pojemność ciśnienia

1l/min

1l/min

Waga

4,1 kg

Szeroki, wygodny wlew na ciecz roboczą

X

X

Pojemność zbiornika cieczy

5l

Wydajna pompa o dużej średnicy tłoka

X

X

Wydajność

35 – 200 ml/ min

DANE TECHNICZNE

(6 pozycji dawkowania cieczy)
Elastyczny wąż

Gloria 405 TKS - 5 l i 410 TKS - 10 l

Charakteryzuje się prostą budową i łatwą obsługą, ale przede wszystkim cichą
pracą oraz brakiem spalin, co pozwala na bardzo szerokie zastosowanie.

Kod: O 405TKS, O 410TKS

DANE TECHNICZNE

405 TKS

410 TKS

Maksymalna pojemność

5l

10 l

Całkowita pojemność w litrach

8l

13,7 l

Waga netto

4,35 kg

5,5 kg

Maksymalna pojemność ciśnienia

1l/min

1l/min

Szeroki, wygodny wlew na ciecz roboczą

X

X

Wydajna pompa o dużej średnicy tłoka

X

X

Zamgławiacz Mgła E i Mgła Turbo
DANE TECHNICZNE

65 cm

Kod: ZAM, ZAMG

MGŁA E

Kod: ZA

Zamgławiacz AirFog AF 35

DANE TECHNICZNE
Waga

7,7 kg

Wymiary

27 x 34 x 1,33 cm

Moc silnika

18,7 kW/ 25,4 KM

Pojemność zbiornika cieczy

6l

Przybliżony zasięg w pomieszczeniu zamkniętym

ok. 40 m

Wielkość kropli

10 – 50 µm

Zasilanie

baterie 4 x 1,5 V

Posiada bezświecowy system zapłonowy

MGŁA TURBO

Moc zasilania

1200W

2400W

Wydatek środka chemicznego

30 l/h

60 l/h

Wielkość kropli

50 µm

40 µm

Pojemność zbiornika cieczy

10 l

20 l

Masa własna maszyny

ok. 0,8 kg

ok. 13,5 kg

Wymiary

45 x 32 x 70 cm

66 x 42 x 90 cm

Zamgławianie jest najskuteczniejszym sposobem podawania środków dezynfekujących, środków ochrony
roślin, preparatów weterynaryjnych. W stosunku do tradycyjnego opryskiwania, zamgławianie cechują następujące zalety: uzyskanie kropli o średnicy 0 – 50 µm, długie zawieszenie kropli w powietrzu, równomierne pokrycie pomieszczenia, zmniejszenie ilości wprowadzonej do pomieszczenia wody, znaczne skrócenie
czasu zabiegu, ograniczenie kontaktu człowieka z rozpryskiwanymi szkodliwymi preparatami. Mgła E i Mgła
Turbo są nowoczesnymi wytwornicami aerozoli, przystosowanymi do aplikacji preparatów rozpuszczonych
w wodzie lub olejach. Charakteryzują się dużą wydajnością, prostą budową i łatwą obsługą. Pracują ciszej niż
maszyny spalinowe.

Urządzenie posiada certyfikat CE potwierdzający jego zgodność z wymogami UE. Zamgławiacz termiczny Airofog AR 35 spalinowy, umożliwia szybką aplikację szerokiej gamy insektycydów rozpuszczalnych w oleju i wodzie oraz wielu dezynfektantów.
Znajduje zastosowanie w dezynfekcji obiektów inwentarskich, pieczarkarniach, przechowalniach ziemniaków, silosach, magazynach, szklarnia itp. Urządzenie idealnie nadaje się do zwalczania owadów latających na przestrzeniach otwartych (komary,
meszki). Zbiornik paliwa i cieczy roboczej, rura zamgławiacza oraz osłona schładzająca wykonane są ze stali kwasoodpornej.
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PRODUKT

CZĘŚCI DO OPRYSKIWACZY
GLORIA
PRODUKT

NR KAT.

NR KAT.

Wąż zbrojony 1,4 m

706950

Uszczelki komplet naprawczy

707270

Rękojeść

707340

Uszczelki do PRIMA

707360

Zawór odpowietrzający PRIMEX

708710

Zawór odpowietrzający GLORIA

712090

Pompa automatyczna do opryskiwaczy GLORIA

900000

Zawór bezpieczeństwa

712440

Regulator ciśnienia

022000

Pompa opryskiwacza (PRIMA, PRIMEX)

725770

Lanca 0,5 m

124000

Dysza 1 mm

725830

Lanca 0,7 m

109000

Dysza 2 mm

725820

Lanca 1 m

110000

Przewód spiralny

726159

Lanca teleskopowa 0,5 m do 1 m

131000

Rękojeść (PRIMA, PRIMEX)

726896

Lanca teleskopowa 1 m do 2 m

132000

Lanca opryskowa PRIMEX

726896

Dysza szczelinowa

111000

Lanca teleskopowa (1m2 m - 3 m)

727658

Przyłącze kompresora

135000

Tłok do pompy metalowy

728057

Podstawa opryskiwacza (stary typ 5 l)

604420

Pompa komplet metalowy

728058

Uszczelki (góra tłoka)

706400

Uszczelki (komplet naprawczy do pompy)

728059

Manometr

706410

Dysza pianotwórcza

728305

Lanca opryskowa (50 cm zakrzywiona)

706500

Uszczelki do rękojeści (zestaw)

706620

Komplet dysz (2 x 1 mm i 1 x 2 mm)

706810

Uszczelki lancy (pomiędzy lancą a rękojeścią)

706870

Wąż 1,25 m

706940
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NAKLEJKI

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

1.

Kod: IZOC

Naklejki

2.

7.
3.

PRODUKT

KOD

1. NA chwytacz z tabelką

N

2. NA karmnik deratyzacyjny z tabelką

N1

3. NAD karmnik deratyzacyjny

N2

4. NA ścianę SP-LOKATOR

N3

Indywidualny zestaw ochrony osobistej
(maska, kombinezon, gogle, rękawice)

DANE TECHNICZNE

brak zdjecia i opisu

Kombinezon polipropylenowy zapewniający barierę ochronną zgodną z kategorią III odzieży ochronnej, typ 5&6 (pyłoszczelny z ograniczoną szczelnością natryskową). Chroni przed stałymi i płynnymi substancjami, natryskiem
substancji oleistych, aerozolami.

8.
4.
5. NAD Window - Trap

N4

6. NAD detektor owadów

N5

Kombinezon Ochronny Biały L, XL, XXL

DANE TECHNICZNE

9.
5.

Kod: KB

7. NAD lampę owadobójczą

N6

8. NA detektor owadów z tabelką

N7

Kombinezon polipropylenowy zapewniający barierę ochronną zgodną z kategorią III odzieży ochronnej, typ 5&6 (pyłoszczelny z ograniczoną szczelnością natryskową). Chroni przed stałymi i płynnymi substancjami, natryskiem
substancji oleistych, aerozolami.

10.
6.

9. Karta przeglądu

N8

10. NA karmnik bez tabelki

N9

11. NA stację kontroli owadów

NAKST

12. NAD chwytacz gryzoni

NAKLE

13. Naklejka na ścianę w rolce

NAKLER

14. Płytka PCV z naklejką NAD karmnik

PCVK

Rozmiary:
L, XL, XXL
Opakowania:
- sprzedawany na sztuki

11.

Kod: K

Kombinezon PROTECT CLASSIC L, XL, XXL

12.

13.

DANE TECHNICZNE
Kombinezon odporny na mgłę i aerozol, z atestem dla chemizatorów. Kombinezon
roboczy do wykorzystania w pracach niezwiązanych z toksycznymi lub agresywnymi preparatami. Zapewnia barierę ochronną zgodną z kategorią II odzieży
ochronnej.
Wyprodukowany z białego polipropylenu laminowanego specjalnie przetworzonym
polietylenem (mikroporowatym filtrem) – 65 g/ m2. Powierzchnia kombinezonu jest
antyelektrostatyczna od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Chroni przed stałymi
i płynnymi substancjami, natryskiem substancji chemicznych, aerozolami.

14.

Rozmiary:
L, XL, XXL
Opakowania:
- sprzedawany na sztuki
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Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem

Kod: PÓ

DANE TECHNICZNE

Maska przeciwgazowa pełnotwarzowa

DANE TECHNICZNE

Flizelinowe maseczki z gumką podtrzymującą i blaszką w części nosowej,
z zaworkiem ułatwiającym oddychanie.

Opakowania:
- 50 szt.

Półmaska Air - Ace

Kod: MA 1

Maska przeciwgazowa przeznaczona do ochrony układu oddechowego, skóry twarzy, oczu przed pyłami, dymami, mgłami, aerozolami i gazami. Maska
zapewnia odporność części twarzowej na starzenie, środki trujące, mikroorganizmy i promieniowanie, wysoki stopień szczelności obrzeża, łatwość
oddychania, dobrą widoczność, łatwość odkażania i konserwacji. Maska
wykonana jest z wytrzymałej gumy.

Opakowania:
- sprzedawana na sztuki

Kod: PÓŁA

DANE TECHNICZNE
Półmaska z dwoma typami wymiennych wkładów (mikrofiltr klasy P2, aktywowany filtr
węglowy). Posiada wiele zalet m.in.: brak oporu przy oddychaniu nawet przy znacznym
zabrudzeniu filtrów, równomierny cm2 filtrów jest każdorazowo aktywny w czasie pracy,
wysoka szczelność części twarzowej do 99 %, oddzielne zawory: wlotowy i wylotowy –
filtry są zawsze suche, część twarzowa to mieszanka tworzywa z silikonem – skóra nigdy
nie podlega podrażnieniu, waga 245 g, niespotykanie wygodna w użyciu.

Kod: FPW

Filtropochłaniacz do maski przeciwgazowej

DANE TECHNICZNE

Do maski należy dokupić filtr węglowy oraz mikrofiltr.

Opakowania:
- sprzedawany na sztuki

Filtropochłaniacz stosowany do ochrony dróg oddechowych przed substancjami
toksycznymi, chroni przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci cząstek stałych
i ciekłych w zakresie penetracji przewidywanej dla klasy P3 oraz parami i gazami. Filtropochłaniacz ma zastosowanie w miejscach występowania substancji toksycznych
w powietrzu, a szczególnie w laboratoriach, magazynach chemicznych, galwanizerniach, zakładach przemysłowych.

Filtr węglowy do maski Air - Ace
Kod: FIL

Opakowania:
- sprzedawany na sztuki

DANE TECHNICZNE
Aktywny filtr węglowy przeciw oparom, zapachom, mgłom, aerozolom.

Opakowania:
- sprzedawany na sztuki

Kod: TACK

Tacka tekturowa 10 x 10 cm

DANE TECHNICZNE

Mikrofiltr Air - Ace

Tacka tekturowa służąca do wykładania preparatów zwalczających gryzonie.

Kod: FIL2

DANE TECHNICZNE
Mikrofiltr klasy P2 przeciw zanieczyszczeniom mechanicznym.

Opakowania:
- sprzedawany na sztuki

Opakowania:
- tacka 500 szt.
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Tacka plastikowa 8 x 11 cm

LAMPY OWADOBÓJCZE

Kod: TACP

LAMPY BIAŁE

DANE TECHNICZNE
Tacka plastikowa służąca do wykładania preparatów zwalczających gryzonie.

Opakowania:
- tacka 100 szt.

Kod: LLBDO

Lampa lepowa BEST dwustronna
- świetlówki foliowane

DANE TECHNICZNE

Odstraszacz gołębi Anty – Ptak
Kod: ODST, ODSTR

Dwustronna lampa lepowa. Bardzo funkcjonalna, prosta i wygodna w obsłudze
z możliwością zawieszenia przy suficie. Nie wymaga czyszczenia, z zewnątrz cała powierzchnia pokryta jest wymiennym lepem. Lampa wykonana jest ze stali malowanej
proszkowo na biało.
WYMIARY

DANE TECHNICZNE
Kolce stosowane do odstraszania ptaków (uniemożliwiające ich przesiadywanie na gzymsach, parapetach, daszkach itp.). Podstawa wykonana z wytrzymałego plastiku, na którym
umieszczone są kolce ze stali. Występują w dwóch wersjach, z trzema lub sześcioma
drutami w module.

Długość: 47 cm, szerokość: 13,5 cm,
wysokość: 28 cm.

ZASIĘG
150 m2

ŚWIETLÓWKII
4 x 15W

Opakowania:
- moduł = 1 m
(4 druty w panelu)
(6 drutów w panelu)

Profesjonalny pistolet do
aplikacji żelu 30 g

Kod: LLBO

DANE TECHNICZNE
Kod: P2

DANE TECHNICZNE
Pistolet wykonany z wytrzymałego plastiku do aplikacji żeli na karaczany (30 g). Konstrukcja uniemożliwia wyciekanie żelu w czasie stosowania.

Opakowania:
- sprzedawany na sztuki

Lampa lepowa BEST jednostronna
- świetlówki foliowane

Lampa lepowa. W obudowie ze stali w kolorze białym. Montowana na ścianie przy
suficie lub stojąca.
WYMIARY
Długość: 47 cm, szerokość: 10 cm,
wysokość: 28 cm.

ZASIĘG
75 m2

ŚWIETLÓWKII
2 x 15W
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LAMPY ZE STALI NIERDZEWNEJ

LAMPY ECONOMY

Lampa lepowa BEST dwustronna świetlówki foliowane

Kod: LLSDO

DANE TECHNICZNE

Kod: LEL

Lampa ECONOMY
nierdzewna 30W

DANE TECHNICZNE

Dwustronna lampa lepowa. Bardzo funkcjonalna, prosta i wygodna w obsłudze z możliwością zawieszenia przy suficie. Nie wymaga czyszczenia z zewnątrz, cała powierzchnia pokryta jest wymiennym lepem. Lampa wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Lampa lepowa. W obudowie ze stali pomalowanej proszkowo na biało.
Montowana na ścianę. Wymiana lepów i świetlówek bez użycia narzędzi.
WYMIARY

WYMIARY

ZASIĘG

Długość: 47 cm, szerokość: 13,5 cm,
wysokość: 28 cm.

150 m

2

ŚWIETLÓWKII
2 x 15W

Lampa lepowa BEST jednostronna
- świetlówki foliowane

ZASIĘG

Długość: 47,5 cm, szerokość: 6 cm,
wysokość: 30 cm

Kod: LER30

Kod: LLSO

75 m2

ŚWIETLÓWKII
2 x 15W

Lampa rażąca ECONOMY

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
Lampa lepowa. W obudowie ze stali nierdzewnej, srebrna. Montowana na ścianie, przy
suficie lub stojąca.
WYMIARY

ZASIĘG

Długość: 47 cm, szerokość: 13,5 cm,
wysokość: 28 cm.

75 m2

ŚWIETLÓWKII
2 x 15W

Lampa rażąca. W obudowie z aluminium

WYMIARY

ZASIĘG

Długość: 52,5 cm, szerokość: 10,5 cm,
wysokość: 32 cm.

75 m2

ŚWIETLÓWKII
2 x 15W

LAMPY ECONOMY

Lampa ECONOMY
nierdzewna 30W

Kod: LER40

DANE TECHNICZNE

Kod: LEN

Lampa rażąca. W obudowie z aluminium

DANE TECHNICZNE
Lampa lepowa. W obudowie ze stali nierdzewnej. Montowana na ścianę. Wymiana
lepów i świetlówek bez użycia narzędzi.
WYMIARY
Długość: 47,5 cm, szerokość: 6 cm,
wysokość: 30 cm

Lampa rażąca ECONOMY

ZASIĘG
75 m2

ŚWIETLÓWKII
2 x 15W

WYMIARY
Długość: 62 cm, szerokość: 13 cm,
wysokość: 35 cm.

ZASIĘG
100 m2

ŚWIETLÓWKII
2 x 20W
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LAMPY PLASTIKOWE

LAMPY OWADOBÓJCZE POMEL

Lampa lepowa plastikowa
niebieska i srebrna

Kod: LPN, PLS

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Lampa lepowa. Korpus plastikowy, obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
Dostępne w kolorze niebieskim i srebrnym. Montowana na ścianie. Wymiana lepów
i świetlówek bez użycia narzędzi.
WYMIARY
Długość: 52 cm, szerokość: 10 cm,
wysokość: 33 cm.

Kod: DEFI 001

Lampa lepowa DEFI
kinkiet

ZASIĘG
75 m2

ŚWIETLÓWKII
2 x 10W

Nowoczesne urządzenie w postaci lampy kinkietowej skutecznie eliminujące owady.
W lampie DEFI zastosowano świetlówkę UV-A 11W, która skutecznie wabi owady.
Dzięki zastosowaniu specjalnej wkładki przylepnej, nasączonej feromonami czas zwabiania owadów ulega skróceniu przez co posiada dużą skuteczność. Dodatkowo lampa
ma dyskretny wygląd. Niewielkie wymiary i ładny kształt sprawiają, iż znakomicie
nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach gdzie wymagana jest estetyka i harmonia wystroju wnętrza. Idealna do zastosowania w hotelach, restauracjach, sklepach,
punktach gastronomicznych, kuchniach, stołówkach, poczekalniach, aptekach a także
w biurach i pomieszczeniach mieszkalnych. Lampa posiada wymienny przedni motyw
frontu.
WYMIARY

ZASIĘG

Długość: 30 cm, szerokość: 10 cm,
wysokość: 20 cm.

40 m2

ŚWIETLÓWKAI
1 x 11W

Kod: DEAL 001, DEAL 002, DEAL 003, DEAL 004, DEAL 005

Lampa lepowa
ECO DEAL

DANE TECHNICZNE
Pułapki lepowe na owady. Przeznaczone do zastosowania wszędzie tam gdzie
produkty o wysokich wymaganiach sanitarnych są przygotowywane, przetwarzane, sprzedawane, spożywane lub przechowywane. Znajdują zastosowanie
w gastronomii, przemyśle spożywczym oraz zakładach opieki zdrowotnej.

DANE TECHNICZNE

ZASIĘG

ILOŚĆ ŚWIETLÓWEK

STOPIEŃ OCHRONY IP

ŚWIETLÓWKI OFOLIOWANE

PSDL1

130 m2

4 x 15W

IP 21

PSDL2

130 m2

4 x 15W

IP 44

PSDL3

80 m2

2 x 15W

IP 21

PSDL4

80 m

2 x 15W

IP 44

x

PSDL5

130 m2

2 x 15W

IP 65

x

2

x
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LAMPY OWADOBÓJCZE POMEL

AKCESORIA DO LAMP

Lampa lepowa
MARVEL STEEL kinkiet

Świetlówki foliowane
Kod: MARV

PRODUKT

DANE TECHNICZNE
Najmniejszy z modeli w postaci lampy kinkietowej skutecznie eliminujący owady.
Niewielkie wymiary i atrakcyjny wygląd sprawiają, iż znakomicie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach gdzie wymagana jest estetyka i harmonia wystroju wnętrza.
Zastosowany lep nie jest widoczny z zewnątrz dzięki czemu urządzenie posiada
dyskretny wygląd.
WYMIARY

ZASIĘG

Długość: 25 cm, szerokość: 9,5 cm,
wysokość: 25 cm.

ŚWIETLÓWKAI

30 m2

1 x 11 W

KOD

Świetlówka 10 W

SW10PF

Świetlówka 11 W

SW11PF

Świetlówka 15 W

SW15PF

Świetlówka 18 W

SW18PF

Świetlówka 36 W

SW36PF

Świetlówka 20 W

SW20SF

Świetlówka 40 W

SW40SF

Lepy do lamp jednostronnych
PRODUKT

Lampa rażąca POMEL

Kod: PR1x20, Pr2x20, PR1x40, PR2x40

DANE TECHNICZNE

ZASIĘG

PR1x20 OF

PR2x20 OF

PR1x40 OF

PR2x40 OF

60 m2

90 m2

120 m2

200 m2

NAPIĘCIE
RAŻĄCE

500V

MOC
ŚWIETLÓWEK

1 x 20W

1 x 40W

2 x 20W

2 x 40W

POBÓR MOCY

30W

50W

50W

90W

NAPIĘCIE
ZASILANIA

230 V

MASA
WYMIARY

6 kg
długość: 67 cm
szerokość: 17 cm
wysokość: 25 cm

Posiada świetlówki foliowane

8 kg
długość: 67 cm
szerokość: 17 cm
wysokość: 35 cm

KOD

Lep do lampy jednostronnej BEST – czarny

L1

Lep do lampy jednostronnej BEST – żółty

L3

Lep do lampy plastikowej BEST – czarny

L4

Lep do lampy jednostronnej DEAL oraz do ECONOMY – czarny

L5

Lep do lampy jednostronnej DEAL – żółty

L7

Lep do lampy DEFI

L8

Lep do lampy Visu 80 W

L10

Lep do lampy Visu 30 W

L11

Lep do lampy V11

L12

Lep do lampy Optica

L13

Lep do lampy I-Deal – gruby, żółty

L17

Lepy do lamp dwustronnych
PRODUKT

KOD

Lep do lampy dwustronnej BEST – czarny

L2

Lep do lampy dwustronnej DEAL – czarny

L6

Lep do lampy dwustronnej I-DEAL

L9

Lep do lampy dwustronnej DEAL – żółty

L14

Lep do lampy dwustronnej DEAL – grubszy

L16

Lep do lampy dwustronnej BEST – PEST – kratka, czarny

L60
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Actellic 20 FU....................................................................................... 7

Chwytacz na myszy z dwoma wejściami z szybką

Fumithrine świeca 30 g/ 100 m3...............................................13

Lampa ECONOMY ..........................................................................74

Agri’germ 2000................................................................................54

(wąski)..................................................................................................48

Gloria 405 T - 5 l i 410 T - 10 l......................................................64

Lampa ECONOMY ..........................................................................75

Alba.......................................................................................................... 6

Chwytacz na myszy z jednym wejściem bez szybki ......48

Gloria 405 TKS - 5 l i 410 TKS - 10 l..........................................64

Lampa lepowa BEST dwustronna

Alfasect.................................................................................................. 6

Chwytacz na myszy z jednym wejściem z szybką ..........48

Gloria 505 T - 5 l i 510 T - 10 l......................................................63

- świetlówki foliowane (biała)...................................................73

Ascyp 10 WP........................................................................................ 7

Chwytacz narożny na myszy......................................................52

Hokoex granulat..............................................................................14

Lampa lepowa BEST dwustronna

Ascyp - granulat na muchy........................................................... 8

Chwytacz na szczury.....................................................................49

Indywidualny zestaw ochrony osobistej

- świetlówki foliowane (ze stali nierdzewnej).................. 74

Ascyp PBO............................................................................................ 8

Chwytacz na szczury z rączką...................................................50

(maska, kombinezon, gogle, rękawice)...............................69

Lampa lepowa BEST jednostronna

Best-Fog nośnik...............................................................................61

Cipex 10E.............................................................................................10

Karmnik BEST z dwoma kluczykami......................................45

- świetlówki foliowane (ze stali nierdzewnej)...................74

BEST-PEST na mrówki..................................................................... 9

Cyper 100 EC......................................................................................10

Karmnik blaszany nierdzewny.................................................47

Lampa lepowa BEST jednostronna - świetlówki

Biocet Odo..........................................................................................55

CYPER FOG.........................................................................................11

Karmnik blaszany ocynkowany...............................................47

foliowane (biała).............................................................................73

Black Pearl pasta.............................................................................38

Części do opryskiwaczy GLORIA....................................... 66-67

Karmnik długi BEST.......................................................................45

Lampa lepowa DEFI kinkiet.......................................................77

Ceetal Neutre....................................................................................55

DEADYNA............................................................................................11

Karmnik kamień ROCK.................................................................46

Lampa lepowa ECO DEAL ...........................................................77

Chwytacz gryzoni EKES ...............................................................50

Deltacaps 50 CS...............................................................................12

Karmnik na myszy BEST ..............................................................44

Lampa lepowa MARVEL STEEL kinkiet.................................78

Chwytacz gryzoni na łasice dwuwejściowy........................52

De Odo V.O.........................................................................................56

Karmnik na szczury BEST ...........................................................44

Lampa lepowa plastikowa niebieska i srebrna................76

Chwytacz gryzoni na lisy dwuwejściowy............................51

Fendona 6 SC.....................................................................................12

Karmnik NEPTUNO.........................................................................46

Lampa rażąca ECONOMY............................................................75

Chwytacz gryzoni na szczury dwuwejściowy....................51

Ferokap EP (taśma)........................................................................23

Karmnik plastikowy CORAL.......................................................45

Lampa rażąca ECONOMY............................................................75

Chwytacz gryzoni na szczury dwuwejściowy

Feromon do pułapki lejkowej na mklika AGRI-SENS.....23

Karmnik PROTECTA (grafitowy)...............................................47

Lampa rażąca POMEL....................................................................78

– grubsza siatka ..............................................................................51

Ficam 80 WP.......................................................................................13

Karmnik tunelowy na kluczyk..................................................44

Lejkowa pułapka na mkliki + 4 feromony AGRI-SENS..24

Chwytacz na kuny dwuwejściowy..........................................52

Filtropochłaniacz do maski przeciwgazowej....................71

Klerat KB kostka WOSKOWA......................................................35

Lep na muchy na kołowrotku ...................................................31

Chwytacz na kuny, łasice, koty.................................................50

Filtr węglowy do maski Air - Ace..............................................70

Komaropren PBO............................................................................15

Lepowa pułapka na myszy.........................................................53

Chwytacz na myszy z dwoma wejściami z szybką..........49

Fourmidor...........................................................................................12

Kombinezon Ochronny Biały L, XL, XXL...............................69

Lepowa pułapka na szczury.......................................................53

Chwytacz na myszy z dwoma wejściami z szybką

FUMIPHOS .........................................................................................22

Kombinezon PROTECT CLASSIC L, XL, XXL.........................69

Lepy do lamp dwustronnych.....................................................79

MBOX....................................................................................................49

Fumithrine świeca 150 g/ 500 m ............................................13

K-Othrine FLOW, K - Othrine WP..............................................14

Lepy do lamp jednostronnych..................................................79
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82 SPIS PRODUKTÓW

SPIS PRODUKTÓW 83

MAGNUM ŻEL – ŻEL NA MRÓWKI............................................15

Penta 250 Forte................................................................................17

Rat Killer FORTE kostka................................................................32

Taab 1, Taab 2, Taab 2 zapach cytrynowy...........................57

Maska przeciwgazowa pełnotwarzowa...............................71

Permex 22 E.......................................................................................18

Rat Killer FORTE pasta..................................................................37

Tacka plastikowa 8 x 11 cm........................................................72

Masquodeur Bonbon/Ocean.....................................................59

Phostoxin 56 GE .............................................................................21

Rat Killer Perfekt granulat..........................................................41

Tacka tekturowa 10 x 10 cm.......................................................71

Masquodor Grenade.....................................................................59

Półmaska Air - Ace..........................................................................70

Rat Killer Perfekt kostka..............................................................33

Talisma EC...........................................................................................20

Maty dezynfekujące 60................................................................58

Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem...............................70

Rat Killer Perfekt pasta................................................................36

Toxan płyn..........................................................................................43

Maxforce Prime................................................................................16

Profesjonalna pułapka na muszki .........................................25

Redtop pułapka na muchy.........................................................28

Trichlorol.............................................................................................58

Maxforce Quantum........................................................................16

Profesjonalna pułapka na osy i muchy................................26

Septysan SR.......................................................................................57

Uriwave................................................................................................60

MAXIbait.............................................................................................25

Profesjonalny pistolet do aplikacji żelu 30 g....................72

Solfac 10 WP......................................................................................19

Uzupełniacz do pułapki na muszki owocówki..................25

MAXIfly.................................................................................................24

Protect na mrówki faraona........................................................18

Solfac 50 EW......................................................................................20

Uzupełniacz do pułapki na osy i muchy...............................26

Mikrofiltr Air - Ace..........................................................................70

Provecta...............................................................................................19

Sorexa kostka...................................................................................34

Virkon S................................................................................................58

MUCHOMOX lep na muchy w rolce 25 cm x 10 m............31

Pułapka klejowa PANKO duża i mała ...................................27

Sorexa pasta......................................................................................39

Wabiwax atraktant.........................................................................42

Multi Fogger......................................................................................16

Pułapka lepowa na mklika PANKO duża i mała................27

Stacja kontroli owadów ocynkowana na

Wabiżel.................................................................................................42

Muskil kostka 10 g..........................................................................34

Pułapka lepowa rozkładana na gryzonie

SP-LOCATOR (połówka)................................................................29

Wkład monitorujący na karaczany

Muskil pasta......................................................................................38

mała i duża.........................................................................................53

Stacja kontroli owadów ocynkowana ..................................29

z atraktantem PANKO...................................................................26

Mythic 10 SC......................................................................................17

Pułapka monitorująca obecność trojszyków PANKO....27

Stacja kontroli owadów ze stali nierdzewnej....................29

Zamgławiacz AirFog AF 35.........................................................65

Mythic Gel 30 g................................................................................17

Pułapka na mkliki PANKO...........................................................24

Stacja monitoringu insektów

Zamgławiacz Air Fog ULV Cold Fogger.................................65

Naklejki................................................................................................68

Pułapka na mole PANKO.............................................................31

– plastikowa z zawiasem.............................................................30

Zamgławiacz Mgła E i Mgła Turbo..........................................64

Normix GR..........................................................................................40

Pułapka na srebrzyki PANKO....................................................28

Stacja monitoringu insektów większa czarna..................30

Odstraszacz gołębi Anty – Ptak...............................................72

Pułapka SP-LOCATOR....................................................................28

Stacja monitoringu insektów plastikowa większa

Opryskiwacz AirFog A...................................................................62

Quickphos Pellets 56 GE .............................................................22

biała ......................................................................................................30

Opryskiwacz AR4S 4 l....................................................................62

Quickphos Tablets 56 GE**..........................................................22

Storm gryzki woskowe.................................................................35

Opryskiwacz PRIMA 5 l.................................................................63

Racumin pianka...............................................................................43

Storm pasta........................................................................................39

Out Germes As One Shot.............................................................56

Rat Killer FORTE granulat............................................................41

Świetlówki foliowane....................................................................79
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Z.P.U.H. „BEST - PEST”
M. Świętosławska, J. Świętosławski Sp. J.
43-602 Jaworzno, ul. Moździerzowców 6b
tel: 32 617-75-71
tel: 32 617-75-62
fax: 32 615-00-07

www.bestpest.com.pl
NIP: 632-18-16-464

Znajdziecie nas również na Facebook’u

