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WSTĘP

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci

Niezwykle nam miło, kolejny już raz podarować Państwu nasz katalog z produktami
przeznaczonymi do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
Jesteśmy polską firmą i od ponad 26 lat dzielimy się swoją wiedzą, zaangażowaniem,
pomocą a także największym w Polsce asortymentem produktów do DDD. Doświadczenie
w świadczeniu usług, które przez tyle lat zdobywaliśmy i zdobywamy oraz wiedza, którą
otrzymaliśmy na wielu jakże niezapomnianych szkoleniach, pozwala nam proponować
najlepsze i przetestowane produkty biobójcze i akcesoria.
Staramy się, ciągle odpowiadać na Państwa sugestie i potrzeby, zwiększając i modyfikując
ciągle naszą ofertę, tak żeby sprostać oczekiwaniom. Pomagają nam w tym nasi Dostawcy,
którzy z wielkim zaangażowaniem i pasją pracują nad produktami, tak żeby spełniały
jak najwyższe standardy.
Z wielkim entuzjazmem obserwujemy też sukcesy naszych zaprzyjaźnionych i nowych
Klientów. Wiemy jak ciężką pracę wkładają Państwo w jakość świadczonych usług, dlatego
chcemy służyć pomocą oraz rzetelnym doradztwem. Pragniemy być do Państwa dyspozycji,
zapewniamy dostawę w 24h. Stałym klientom gwarantujemy najniższe ceny. Ze swojej strony
obiecujemy informować o wszelkich nowościach na rynku i atrakcyjnych promocjach.
Zapraszamy na naszą stronę internetową dezder.com.pl, na której znajdują się szczegółowe
informacje dotyczące oferowanych produktów, niezbędna dokumentacja a także prezentacje
filmowe, które znakomicie przedstawiają działanie urządzeń.
Mamy nadzieje, że katalog pomoże Państwu w wyborze preparatów i niezbędnego sprzętu,
jeżeli Państwo nie znajdą na stronach katalogu poszukiwanego produktu, prosimy o kontakt,
zrobimy wszystko żeby zamówić poszukiwany artykuł lub zaproponujemy inny równie dobry
produkt.

Krzysztof Karpiński

WSTĘP
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Fendona Pro

DX3 żel
na mrówki
30g

Harmonix®
Red Mite

strona

strona

strona

21

24

25

Harmonix®
Rodent Paste

Icb Sept Pro

Kapter Fluo żel

strona

strona

strona

97

80

27

QuickBayt®
WG10

Selontra pasta

strona

strona

38
Tathrin EC

Septilver Oxo Max

105
Zamgławiacz
TIFONE Citizen
Ka13 S2986

strona

42

strona

84
Zamgławiacz
SM Bure
GoodFog 26 ULV

strona

strona

183

181
NOWOŚCI
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ATRAKCYJNY
DLA KARACZNÓW.
KORZYSTNY DLA
TWOJEJ FIRMY.
Aktywowany biologicznie
związek chemiczny w
matrycy o zastrzeżonym
składzie, chętnie
spożywanej przez owady,
kompleksowo eliminuje
wszystkie gatunki
karaczanów.
Bioaktywowany przez enzymy
karaczana
Preparat o wysokich walorach
smakowych
Dopuszczony do stosowania
w zakładach przetwórstwa
spożywczego
Szybkie i skuteczne zwalczanie
głównych szkodników
karaczanów
Do stosowania w
pomieszczeniach oraz na
zewnątrz

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZY STOSOWANIU ŚRODKÓW BIOBÓJCZYCH. PRZED
UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI O
PRODUKCIE. Advion® żel na karaczany zawiera 0,6% indoksakarbu. Produkt posiada
zezwolenie zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych. Numer
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:
PL/2012/0051/A/MR. Advion®, For Life Uninterrupted™, znacznik Alliance Frame, znak
Purpose Icon oraz logo Syngenta są znakami towarowymi należącymi do Syngenta Group
Company.
©2014 Syngenta. Syngenta Polska Sp. z o.o. ul.Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Polska,
tel. 48 22 326 06 01 www.syngenta.pl
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4Insect bomb
Substancja czynna: cypermetryna 0,5%, tetrametryna 0,2%, geraniol 0,01%
Formulacja: aerozol

Zastosowanie

Opis działania

Owady biegające: prusaki,
karaluchy, kowale, pluskwy,
pchły, kleszcze, rybiki cukrowe,
pająki i owady latające: komary,
meszki, muchy oraz roztocza.

Preparat pozwala zwalczyć owady w sposób niezwykle wygodny
i skuteczny. Jest to bomba w samo uwalniającym się aerozolu do
zamgławiania pomieszczeń. Należy postawić bombę na owady
na środku pomieszczenia, wcisnąć spust i wyjść z pomieszczenia.
Całe pomieszczenie już po 10 minutach równomiernie wypełni
gęsta mgła insektycydu. Działa już po 15 minutach!

Dawkowanie
400 ml na 200 m3

Nr pozwolenia: 7800/19
Producent: Private Lab Sp. z o. o.

Opakowanie: 400 ml | Karton: 20 szt.

4Insect Concentrate 100 EC
Substancja czynna: cypermetryna 10%
Formulacja: EC płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Owady latające i biegających
na powierzchniach gładkich:
muchy, komary, meszki,
prusaki, karaluchy, mrówki
faraona, rybiki cukrowe.

Preparat owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Preparat
można stosować w pomieszczeniach inwentarskich, mieszkalnych,
biurowych, użyteczności publicznej, fabrycznych, magazynach.
Niezwykle skuteczny, ma szybkie i długotrwałe działanie. Efekt
widoczny natychmiast już po 15 minutach od zastosowania.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 100 ml na 5 l wody, 1 l roztworu wystarcza na ok. 20 m2

Nr pozwolenia: 7709/19
Producent: Private Lab Sp. z o. o.

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt. | 100 ml | 40 szt.

4Roach Gel na owady biegające
Substancja czynna: cypermetryna 3%, geraniol 0,01%
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Prusaki, karaluchy, rybiki
cukrowe, mrówki i inne
owady biegające.

Preparat przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach, zawiera naturalne
składniki pokarmowe, stanowiące atrakcyjną przynętę dla zwalczanych
owadów. Pierwsze efekty działania preparatu obserwowane są po 4 godz.,
a skuteczność osiągana jest po 3 dniach. Pozwala to na rozprzestrzenienie
żelu przez zanieczyszczone owady, w ten sposób zwalcza całe kolonie.

Dawkowanie
Stosować 0,1 g/m , 0,1 g preparatu to kropla o średnicy 5-7 mm lub cienki pasek żelu o długości 3-5 cm
2

Nr pozwolenia: MZ8148/20
Producent: Private Lab Sp. z o.o.
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Opakowanie: 10 g | Karton: 12 szt.

Substancja czynna: pirymifos metylowy – 500g/l
Formulacja: EC płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Szkodniki magazynowe:
wołek zbożowy, trojszyk
ulec, spichrzel surynamski.

Środek owadobójczy o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym,
przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych
oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji. Środek
stosować używając sprzętu wyposażonego w dyszę drobnokroplistą.

Dawkowanie
Puste pomieszczenia: 1 l na 10 l wody na 1000 m2
Nasiona siewne: 8-12 ml na 1 l wody na 1 tonę nasion.
Nasiona przeznaczone do konsumpcji: 8-12 ml na 1 l wody na 1 tonę nasion.

Nr pozwolenia: 7709/19
Producent: Syngenta

DEZYNSEKCJA | INSEKTYCYDY

Actellic 500 EC

Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.

Advion żel na karaczany
Substancja czynna: indoksakarb 5g/kgl
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Karaczan wschodni,
karaczan prusak, przybyszka
amerykańska.

Żel to opatentowana przynęta o wysokich walorach smakowych
zawierająca unikalną, nierepelentną substancję czynną, która
ulega bioaktywacji wewnątrz organizmu karaczana. Badania
pokazały, że zastosowana receptura szybko wabi karaczany –
także w miejscach, w których mają one inne źródła pożywienia.

Dawkowanie
0,2-0,5 g na m² - gdzie 1 kropla posiada średnicę ok. 5 mm.
Pasek żelu o długości 5 cm i szerokości 0,3 mm (masa ok. 0,4 g) nanieść w miejscu wykładania przynęty

Nr pozwolenia: PL/2012/0051/A/MR
Producent: Syngenta

Opakowanie: 30 g | Karton: 5 x 4 szt.

Advion żel na mrówki
Substancja czynna: indoksakarb 5g/kgl
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Mrówki: hurtnica zwyczajna,
mrówka faraona, mrówka
argentyńska, koczowniczka
czarnogłowa, mrówka
ogniowa, mrówki
z rodzaju Campontus spp.

Po zjedzeniu przynęty śmierć owadów następuje po pewnym czasie,
w efekcie opóźnionego działania indoksakarbu. Mrówki po spożyciu
żelu powracają do swoich kryjówek, gdzie przenoszą preparat
na inne osobniki. Poprzez odżywianie przynętą przekazywana
jest osobnikom odpowiedzialnym za reprodukcję kolonii, co
prowadzi do śmierci królowej i zupełnie eliminuje infestację.

Dawkowanie
1-5 kropli żelu na m2, (1 g/m² do 2,5 g/m²) - gdzie 1 kropla posiada średnicę ok. 5 mm.
Pasek żelu o długości 5 cm i szerokości 0,3 mm (masa ok. 0,4 g) nanieść w miejscu wykładania przynęty.

Nr pozwolenia: PL/2017/0272/MR
Producent: Syngenta

Opakowanie: 30 g | Karton: 5 x 4 szt.

D E Z Y N S E K C J A | INSEK T YCYDY
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Aedex larwicyd na komary
Substancja czynna: s-metopren 0,5%
Formulacja: tabletki

Zastosowanie

Opis działania

Larwy komarów.

Larwicyd, który uniemożliwia przeistoczenie się larw komarów w
osobniki dorosłe. Jeśli jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem, działa
selektywnie. Od marca do października miejsca gromadzenia się wody,
gdzie możliwe jest występowanie larw komarów należy systematycznie
umieszczać tabletki. W zależności od temperatury, czystości wody oraz
intensywności opadów deszczu, zabieg należy powtarzać co 2-4 tygodnie.

Dawkowanie
Wody z małą ilością materii organicznej: 1 tabletka (2 g) na każde 1000-2000 litrów
Wody z dużą ilością materii organicznej: 1 tabletka (2g) na każde 500-1000 litrów
Wody z dużą ilością materii organicznej: 1 tabletka (2g) na każde 40 litrów.

Nr pozwolenia: MZ 5423/13
Producent: Vebi

Opakowanie: 5 kg | Karton: 1 szt.
250 g | 20 szt.

Afanisep 25 WP
Substancja czynna: permetryna 24,8%
Formulacja: WP proszek do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary, mrówki,
pchły, karaluchy, prusaki,
rybiki cukrowe i inne
owady w pomieszczeniach
i wokół budynków.

Przeznaczony do stosowania metodą oprysku po rozcieńczeniu z wodą.
Działa pokarmowo i kontaktowo, środek bezwonny
i nie plamiący, działa zaraz po użyciu.
Skuteczny jest nawet na powierzchniach porowatych,
przy czym najwyższą skuteczność wykazuje w temperaturze poniżej 20°C.

Dawkowanie
Owady latające: 25 g na 10 l wody.
Owady biegające: 50 g na 10 l wody.

Nr pozwolenia: MZ2565/05
Producent: Fregata

Opakowanie: 1 kg | Karton: 1 szt.
25 g | 30 szt.

Agita 10 WG
Substancja czynna: thiametoksam 10%
Formulacja: WG granulat do rozpuszczania w wodzie

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, można go
również stosować
do zwalczania
prusaków i pcheł.

Składa się z dwóch skutecznych składników - silnego feromonu, który wabi
muchy oraz składnika bójczego, który wnika do organizmu muchy przez
powierzchnię ciała, preparat również zwalcza owady drogą pokarmową.
Jednorazowe zastosowanie utrzymuje efekt przez 6-8 tygodni.

Dawkowanie
Malowanie: 100 g na 80 ml letniej wody na 40 m2
Oprysk: 100 g na 800 ml letniej wody na 20 m2

Nr pozwolenia: MZ2858/05
Producent: Elanco Europe Limited
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Opakowanie: 400 g | Karton: 18 szt.
100 g | 20 szt.

Substancja czynna: butotlenek piperonylu 16 g, pyretryny i pyretroidy 7g
Formulacja: aerozol

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary, mole
spożywcze, karaluchy,
prusaki, mrówki itp.

Preparat do stosowania w pomieszczeniach prywatnych i użyteczności
publicznej. Zaczyna działać natychmiast ale pełen efekt bójczy następuje
w czasie 24 godzin. W przypadku owadów biegających należy opryskiwać
bezpośrednio miejsca gromadzenia się owadów i ich kryjówek.

Dawkowanie
Mechaniczny: za pomocą mechanicznego dozownika aerozolu
Manualnie: opryskiwać równomiernie z odległości ok. 60 cm

Nr pozwolenia: MZ4884/12
Producent: OR-MA.s.a.s.

Opakowanie: 250 ml | Karton: 6 szt.

DEZYNSEKCJA | INSEKTYCYDY

Air Control aerozol na owady

Alfasekt Plus
Substancja czynna: alfacypermetryna 50g/l, butotlenek piperonylu 50g/l
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary, prusaki,
karaluchy, pluskwy,
mrówki faraona,
rybiki cukrowe itp.

Preparat o działaniu kontaktowym i żołądkowym, działa przez okres kilku
tygodni, w zależności od jakości wykonanego zabiegu, rodzaju powierzchni,
temperatury, wilgotności, zapylenia itp. Skuteczny i długotrwały w
działaniu, bezwonny, nie zostawia śladów na opryskanych powierzchniach.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 100 ml na 10 l wody. 1 l roztworu wystarcza na ok. 20 m2

Nr pozwolenia: MZ5560/13
Producent: Asplant

Opakowanie: 1 l twin | Karton: 12 szt.
500 ml | 17 szt. | 50 ml | 36 szt.

Allergoff
Substancja czynna: hypromeloza, poli, kwas cytrynowy, mirystynian
		
izopropylu, krzemionka koloidalna, benzoesan benzylul
Formulacja: płynna w spray

Zastosowanie

Opis działania

Roztocza kurzu
domowego oraz
redukcja ich
alergenów (odchodów
i wylinek roztoczy).

Preparat skutecznie eliminuje wszystkie stadia rozwojowe roztoczy
kurzu domowego przez okres kilku miesięcy. Akarycydy są stopniowo
i długotrwale uwalniane przez polimerowe ścianki kapsułek. Pozwala
to na utrzymanie bardzo niskiego stężenia tych substancji w otoczeniu
ludzi. Preparat nie plami i posiada neutralny zapach. Preparat nie
zawiera emulgatorów wykazujących działanie drażniące.

Dawkowanie
Preparat gotowy do użycia: 250 ml wystarcza na 25 m2

Nr pozwolenia: MZ 4789/12
Producent: ICB Pharma

Opakowanie: 400 ml | Karton: 18 szt.

D E Z Y N S E K C J A | INSEK T YCYDY
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ATTAK na muchy
Substancja czynna: cypermetryna 10%
Formulacja: proszek można rozcieńczać z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, meszki
i komary.

Środek owadobójczy gotowy do użycia lub do rozpuszczania w
wodzie. Działa już po 30 minutach. Polecany do posypywania
powierzchni w pomieszczeniach inwentarskich, na pryzmy, do kanałów
gnojowicowych oraz w pobliżu miejsc gromadzenia odpadów. Należy
uniemożliwić zwierzętom wdychanie lub zjadanie proszku.

Dawkowanie
Posypywanie: 50 g/m2
Oprysk lub malowanie: 5 g na 1 l wody, 1 l roztworu wystarcza na 20 m2

Nr pozwolenia: 5448/13
Producent: Artur Schoph Hygiene

Opakowanie: 500 g | Karton: 12 szt.
250 g | 12 szt.

Aqua K-Othrine®
Substancja czynna: deltametryna 2%
Formulacja: koncentrat w formie emulsji do sporządzenia roztworu wodnego

Zastosowanie

Opis działania

Komary
(Culex
i Aedes wewnątrz
pomieszczeń)

Nowoczesna technologia użyta przy produkcji preparatu Aqua K-Othrine
„Film Forming Aqueous Spray Technology” zapobiega parowaniu kropli
podczas zabiegu i utrzymuje stałą wielkość kropli, co znacznie zwiększa
efektywność preparatu. W przypadku zwalczania komarów zabieg najlepiej
przeprowadzić wieczorem, w czasie gdy komary są aktywne. Zwalczanie
meszek najlepiej przeprowadzać w czasie ich największej aktywności.

Dawkowanie
Wewnątrz pomieszczeń:
stosować w postaci roztworu (rozcieńczenie 1:99 lub 1:199) naniesionego przez zamgławianie,
w dawce 2,5 ml produktu na 1000 m3.
Jednokrotna aplikacja produktu na pomieszczenie pozwala na zniszczenie populacji owadów.

Nr pozwolenia: PL/2017/0263/MR
Posiadacz pozwolenia: Bayer Sp. z o.o.
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Opakowanie: 1l | Karton: 12 szt.
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AquaPy® EW 165
Substancja czynna: pyretryna 30 g/l
Formulacja: EW płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Owady biegające
i latające w tym osy.

Preparat do używania w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej z
wodą. Preparat o działaniu kontaktowym i pokarmowym czyli wnika do
organizmu owadów przez powierzchnię ciała oraz zwalcza owady drogą
pokarmową. Ma szybkie działanie wypłaszające, ogłusza i zabija szkodliwe
owady przy czym jest łatwy w użyciu, bezwonny i nie plamiący.

Dawkowanie
Owady biegające i latające wewnątrz pomieszczeń
Oprysk powierzchniowy
bez działania
pozostałościowego:
1 część + 39 części;
dawka 5 l/100 m2

ULV - aerozol:
nierozcieńczony;
dawka 0,1-0,4 l/3000m3
Mgła średniokroplista:
1 część + 1,5-9 części;
dawka 1 l/3000m3
Mgła termiczna:
1 część + 1,5-9 części;
dawka 1 l/3000m3

Gniazda os (osy)

Oprysk powierzchniowy
z ograniczonym działaniem
pozostałościowym:
1 część + 9 części;
dawka 5 l/100 m2

Nr pozwolenia: MZ3746/09
Posiadacz pozwolenia: Bayer Sp. z o.o.

Oprysk:
1 część + 9 części;
dawka 5 l/100 m2

Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.

Aspermet 200 EC
Substancja czynna: permetryna 200 g/l
Formulacja: EC płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary, prusaki, karaluchy,
pluskwy, mrówki faraona, rybiki
cukrowe, kleszcze, wołki, mole,
mkliki, pleśniakowce lśniące zwane
potocznie chrząszczem ściółkowym.

Preparat o działaniu kontaktowym i żołądkowym.
Wykazuje się działaniem repelentnym, wskutek czego
oprysk wypłasza owady z miejsc ich przebywania. Preparat
działa przez okres kilku tygodni, w zależności od jakości
wykonanego zabiegu, temperatury i wilgotności.

Dawkowanie
Oprysk: 200 ml na 10 l wody
Zamgławienie:
ULV: 0,5 l do 10 l wody na 1 ha | Na gorąco: 0,5-1,5 l do 5 l wody na 1 ha

Nr pozwolenia: MZ3869/09
Producent: Asplant 

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt. | 250 ml | 25 szt. | 100 ml | 36 szt.

D E Z Y N S E K C J A | INSEK T YCYDY
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Bifent Fogger Plus
Substancja czynna: permetryna 125 g/l, tetrametryna 50 g/l, PBO 187,5 g/l
Formulacja: aerozol

Zastosowanie

Opis działania

Karaczany, muchy,
komary.

Preparat w formie aerozolu ULV przeznaczony do zwalczania owadów
wewnątrz budynków, w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych,
zakładach przemysłu spożywczego, restauracjach, sklepach, miejscach
użyteczności publicznej. Ze względu na zastosowaną technologię
i formę preparatu świetnie sprawdza się zwłaszcza w odniesieniu
do szkodników bytujących w miejscach trudno dostępnych.

Dawkowanie
100 ml na 500 m3

Nr pozwolenia: MZ7339/18
Producent: ICB Pharma

Opakowanie: 100 ml | Karton: 12 szt.

Bombex Farumy - Focus Power
Substancja czynna: cyfenotryna 100 g/l, praletryna 10 g/l
Formulacja: CS i EW płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Mrówki, pluskwy
domowe, muchy,
pleśniakowce lśniące
i ich larwy, komary,
roztocza, karaczany,
prusaki, os i szerszenie.

Środek stosuje się w budynkach użyteczności publicznej, w
budynkach przemysłowych, w pomieszczeniach inwentarskich oraz
w okolicach terenów przydomowych. Można go również stosować
w pomieszczeniach gdzie produkowana lub przechowywana jest
żywność oraz w środkach transportu. Preparat można stosować w
obecności zwierząt, jednak nie stosować bezpośrednio na zwierzęta.

Dawkowanie
Oprysk:100 ml na 5 l wody, 5 l roztworu na 100 m2
Zamgławianie:
ULV: 100 ml na 5 l wody na 500 m3 | Na gorąco: 100 ml na rozcieńczyć z wodą na 500 m3

Nr pozwolenia: MZ6982/17
Producent: GAT Microencapsulation GmbH
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Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.

Substancja czynna: permetryna 250 g/l
Formulacja: CS płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Komary, much, prusaki,
karaluchy, mrówki, chrząszcze
magazynowe, rybiki cukrowe,
skorki, pluskwy,
pleśniakowce lśniące
i roztocza oraz ptaszyńce kurze.

Środek w formie zawiesiny mikrokapsuł w cieczy do rozcieńczania
wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Może być stosowany
w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, fabrycznych,
użyteczności publicznej: barach, restauracjach, hotelach, sklepach,
pustych magazynach w zakładach przetwórstwa spożywczego,
piekarniach, mleczarniach itp., publicznych środkach transportu.

Dawkowanie
Oprysk: 50 ml na 5 l wody, 5 l roztworu na 100 m2
Zamgławianie:
ULV: 100 ml na 5 l wody na 500 m3
Na gorąco: 100 ml bez rozcieńczania z wodą na 500 m3

Nr pozwolenia: MZ6109/15
Producent: GAT Microencapsulation GmbH

DEZYNSEKCJA | INSEKTYCYDY

Bombex Perm 25 CS Focus professional

Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.

Cimex - Out Twin
Substancja czynna: chlorfenapyr 170 g/l, alfa-cypermetryna 30 g/l
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary, meszki,
pluskwy, prusaki,
karaluchy, mrówki faraona,
rybiki cukrowe itp.

Produkt o działaniu kontaktowym i żołądkowym, działa przez
okres kilku tygodni, w zależności od jakości wykonanego zabiegu,
rodzaju powierzchni, temperatury, zapylenia itp. Produkt powoduje
śmiertelność owadów biegających po upływie 1,5 do 4 godzin i
owadów latających po upływie 20 do 40 minut od zastosowania.

Dawkowanie
Oprysk: 100 ml na 10 l wody, 1 l roztworu wystarcza na 20 m2
Zamgławianie:
ULV: 250 ml + 3 l nośnika na 10 l wody na 1 ha
Na gorąco: 250 ml +1,5 l nośnika na 5 l wody na 1 ha

Nr pozwolenia: MZ5348/13
Producent: Asplant

Opakowanie: 500 ml | Karton: 16 szt.
100 ml | 36 szt.

D E Z Y N S E K C J A | INSEK T YCYDY
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Cipexen 10
Substancja czynna: cypermetryna 10%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary,
komary tygrysie,
mrówki, karaczany.

Preparat o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Stosowany wewnątrz
pomieszczeń i na terenach przyległych. Zalecany do domów, magazynów,
szkół, szpitali, kin, sklepów, budynków przemysłu spożywczego, pustych
młynów, zakładów paszowych (pod warunkiem braku żywności),
hoteli, restauracji, stołówek, ośrodków turystycznych, a także środków
transportu, czy wszelkich budynków inwentarskich i gospodarczych.
Efekt działania wykazuje skuteczność po upływie 2 godzin od
momentu zastosowania a skuteczność utrzymuje się do 4 tygodni.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 100 ml na 10 l wody.
Zamgławianie ULV:
Komar pospolity: 100 g / 30 m3 , stężenie 0,5%
Komar tygrysi: 100 g / 30 m3 , stężenie 0,65%

Nr pozwolenia: MZ8092/20
Producent: Bleu Line s.r.l.

Opakowanie: 1l | Karton: 12 szt.

CY 10
Substancja czynna: cypermetryna 10%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, osy, komary, meszki
i karaczany, mrówki, pchły, pluskwy
oraz szkodniki magazynowe:
wołki zbożowe, mączniki,
trojszyki, pajęczaki i roztocza.

Preparat jest insektycydem o szerokim spektrum
działania. Zawarta w nim substancja jest światło stabilnym
pyretroidem, który działa żołądkowo oraz kontaktowo.
Produkt pozostaje na powierzchniach i działa skutecznie
nawet do 21 dni, w miejscach zacienionych i osłoniętych.

Dawkowanie
Zalecane stężenie:
Komary: 0,5-1% | Muchy i inne owady latające: 1-2%
Owady biegające: 2-3% | Pajęczaki: 2-3% 1 l roztworu na 15-25 m2

Nr pozwolenia: MZ6265/15
Producent: Vebi

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.

Deadyna
Substancja czynna: cypermetryna 7,2%, tetrametryna 1,3%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary, komary
tygrysie oraz karaluchy,
mrówki, prusaki,
pluskwy i rybiki.

Preparat w postaci wodnej mikroemulsji, może być stosowana w budynkach
mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach użyteczności
publicznej, zakładach przetwórstwa spożywczego oraz na zewnątrz tych
pomieszczeń: ściany zewnętrzne, fundamenty, tarasy, szczeliny okienne,
podjazdy, chodniki, ścieżki, parkingi przy pojemnikach na odpady.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 100 ml na 10 l wody

Nr pozwolenia: MZ5558/13
Producent: Bleu Line s.r.l.
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Degesch 56 GE
Substancja czynna: fosforek magnezu 56%
Formulacja: GE płytka emitująca gaz

Zastosowanie

Opis działania

Wołki zbożowe, wołki ryżowe, strąkowce
grochowe, strąkowce fasolowe, trojszyki
gryzące, trojszyki ulce, rozpłaszczyki
rdzawe, spichrzele surynamskie, żywiaki
chlebowce, świdrzyki cygarowiec, mkliki
próchniczki i omacnice spichrzanki.

Środek emitujący gaz drogą reakcji chemicznej, zalecany do
stosowania w pustych magazynach, ziarna zbóż, przetworów
zbożowo-młynarskich, nasion roślin strączkowych, orzechów,
suszonych owoców, nasion roślin oleistych, ziół i tytoniu.
Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego
szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu

Dawkowanie
Jedna płytka o wymiarach 28 x 17 cm i masie 117 g wydziela 33 g fosforowodoru.

Nr pozwolenia: R - 36/2018
Producent: Detia

Płytka | Karton: 120 szt.

Sprzedaż dla osób posiadających aktualne zezwolenie.

Delicia Gastoxin
Substancja czynna: fosforek glinu 56%
Formulacja: tabletki emitujące gaz

Zastosowanie

Opis działania

Szkodniki magazynowe:
wołki zbożowe, wołki ryżowe,
strąkowce grochowe, strąkowce
fasolowe, trojszyki gryzące,
trojszyki ulce, rozpłaszczki
rdzawe, spichrzele surynamskie,
żywiaki chlebowcowe, świdrzyki
cygarowce, mkliki próchniczki
i omacnice spichrzanki.

Preparat w formie tabletek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej.
Działanie środka rozpoczyna się z chwilą uwolnienia się pod wpływem
wilgoci trującego gazu - fosforowodoru.
Środek przeznaczony jest do dezynsekcji produktów w
workach pod przykryciem oraz pustych pomieszczeń.
Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego
szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.
Jedna tabletka o masie 3 g wydziela 1 g fosforowodoru.

Dawkowanie
Ziarna zbóż i puste obiekty: Zalecana dawka: 5-10 tabletek / m3
Ziarno zbóż w drodze (in transit) : Zalecana dawka: 3-5 tabletek / m3

Nr pozwolenia: R-215/2019
Producent: Delicia Freyberg GmbH

Opakowanie: 1 kg | Karton: 22 szt.

Sprzedaż dla osób posiadających aktualne zezwolenie.

D E Z Y N S E K C J A | INSEK T YCYDY
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Delta 2,5 EC
Substancja czynna: deltametryna 25 g/l
Formulacja: EC płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary z
wyłączeniem os
i szerszeni oraz
karaluchy, prusaki.

Preparat o działaniu kontaktowym, skutecznie zwalcza insekty na wszystkich
powierzchniach. Na powierzchniach gładkich efekt biobójczy jest po
około 20 min. Na powierzchniach porowatych efekt biobójczy występuje
po około 1 godzinie . Delta 2,5 EC stosować przemiennie z preparatami
zawierającymi substancje aktywne należące do różnych grup chemicznych.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 250 ml na 5 l wody

Nr pozwolenia: MZ5684/14
Producent: Sharda Europe B.V.B.A.

Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.

Diptron Fogger
Substancja czynna: etofenproks 10%, PBO 20%
Formulacja: aerozol

Zastosowanie

Opis działania

Pchły, karaczany, pająki,
mrówki, kleszcze, muchy,
komary, osy i pluskwy.

Preparat w postaci aerozolu samoopróżnialnego. Stosowany może
być w prywatnych garażach, pomieszczeniach magazynowych i
pomieszczeniach mało uczęszczanych przez ludzi. Wykazuje aktywność
owadobójczą po 4 godzinach od zastosowania, która utrzymuje
się przez 7 dni. Opróżnianie pojemnika trwa ok. 2 minuty.

Dawkowanie
150 ml na 80 m3

Nr pozwolenia: MZ6659/16
Producent: Quimica de Munguia S.A.

Opakowanie: 150 ml | Karton: 12 szt.

Draker 10.2
Substancja czynna: cypermetryna 10%, tetrametryna 2%,
		
butotlenek piperonylu 10%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Owady latające w
tym muchy oraz
owady biegające.

Zamknięcie substancji aktywnej w mikrokapsułce zapewnia jej ochronę
przed warunkami zewnętrznymi takimi jak światło, temperatura i wilgoć.
Nie posiada zapachu. Produkt cechuje się szybkim efektem bójczym
oraz długotrwałą skutecznością wynikającą z efektu zalegania.

Dawkowanie
Zwalczanie much: 100-300 ml dopełnić wodą do 10 l
Zwalczanie innych owadów: 50-200 ml dopełnić wodą do 10 l, 1 l roztworu na 30-60 m2

Nr pozwolenia: MZ3917/09
Producent: Vebi
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Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.
100 ml | 24 szt.
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Duracid na osy
Substancja czynna: cypermetryna 0,125%, tetrametryna 0,25%,
		
butotlenek piperonylu 1,25%
Formulacja: aerozol pod wysokim ciśnieniem

Zastosowanie

Opis działania

Osy, szerszenie,
muchy, komary,
karaczany, mrówki.

Spray stosuje się bezpośrednio do miejsc bytowania owadów oraz do
ich gniazd. Produkt tworzy na spryskanej powierzchni gęstą białą pianę,
cechuje się silnym efektem natychmiastowym jak również długotrwałym
działaniem rezydualnym. Owady doznają natychmiastowego paraliżu,
tracą zdolność latania. Zwykle śmierć następuje w przeciągu kilku minut.

Dawkowanie
Stosować 20 ml na 1 m2

Nr pozwolenia: MZ4577/11
Producent: Vebi

Opakowanie: 750 ml | Karton: 12 szt.

Duracid na owady
Substancja czynna: cypermetryna 0,125%, tetrametryna 0,25%
Formulacja: aerozol pod wysokim ciśnieniem

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary,
osy, szerszenie,
karaczany, mrówki.

Spray podaje się bezpośrednio do miejsc bytowania owadów, również do
ich gniazd. Produkt tworzy na spryskanej powierzchni pianę. Cechuje się
zarówno silnym efektem natychmiastowym jak również długotrwałym
działaniem rezydualnym. Owady po kontakcie z produktem doznają
natychmiastowego paraliżu, tracą zdolność latania. Zwykle śmierć
następuje w przeciągu kilku minut od kontaktu z produktem.

Dawkowanie
Stosować 20 ml na 1 m2, 500 ml wystarcza na 25 m2

Nr pozwolenia: MZ4429/11
Producent: Vebi

Opakowanie: 500 ml | Karton: 24 szt.

DX3 żel na mrówki
Substancja czynna: imidachlopryd 0,02%
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Mrówki

Dzięki swoim walorom smakowym żel szybko przyciąga mrówki. Po
powrocie do gniazda mrówki przekazują śmiertelną dawkę substancji
czynnej innym członkom kolonii w procesie tzw. „trofalaksji”. Nieznaczne
opóźnienie śmiertelności zachęca mrówki do dzielenia się płynną zawartością
pokarmową z osobnikami reprodukcyjnymi kolonii. Ich śmierć wywołuje
silny efekt domina. Dzięki technologii Hygroscopic Syrup Gel i zdolności
do pochłaniania wilgoci z powietrza chroniącej przed wysychaniem
preparat dłużej zachowuje swoje właściwości i długotrwałą skuteczność.

Dawkowanie
2 krople o średnicy 5 mm (0,05 g) na każdy metr bieżący lub każde wejście do gniazda

Nr pozwolenia: MZ8148/20
Producent: Zapi

Opakowanie: 30 g | Karton: 6 szt.

Ć!!!

NOWOŚ
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ECOGEL pułapka na mrówki
Substancja czynna: imidacloprid 0,01%
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Mrówki tropikalne
i ogrodowe.

Pułapka z żelem przeznaczona do stosowania w miejscach
występowania mrówek takich jak gniazda, drogi wędrówek, szczeliny
bądź pęknięcia. W przypadku użytku zewnętrznego stosować w
miejscach z najwyższym prawdopodobieństwem wystąpienia mrówek:
okapy, gzymsy, otwory wejściowe rur i przewodów do wnętrza
zabudowań. Pułapka zawiera 5g substancji i aktywuje się poprzez
wciśnięcie do oporu okrągłego przycisku na jej środkowej części.

Dawkowanie
Jedna pułapka na 22 m2

Nr pozwolenia: PL/2018/0316/MR
Producent: Laboratorios Econovar S.L.

Opakowanie: 2 szt. | Karton: 10 szt.

Effect Microtech CS
Substancja czynna: permetryna 8%, PBO 8%, tetrametrna 4%
Formulacja: CS płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Karaczany (Blatella
germanica, Blatta
orientalis), mrówki (Lasius
niger), pluskwy (Cimex
lectularius).

Preparat może być stosowany w obszarach prywatnych oraz publicznych,
wewnątrz pomieszczeń, w pojazdach transportowych, kontenerach
składowania odpadów, pojazdach do transportu zwierząt i miejscach ich
przebywania, w przemysłowych magazynach żywności oraz komorach
magazynowych. Skuteczność osiągana jest w przeciągu 48 godzin.

Dawkowanie
Zalecane stężenie:
Powierzchnie nieporowate: 100 ml na 5 l wody
Powierzchnie porowate: 125 ml na 5 l wody
5 l roztworu na 100 m²

Nr pozwolenia: MZ7018/17
Producent: Unichem

Opakowanie: 500 ml | Karton: 12 szt.
100 ml | 30 szt.

Effect Neopermin+
Substancja czynna: permetryna 0,5%
Formulacja: proszek do opylania

Zastosowanie

Opis działania

Mrówki również
mrówki faraona,
muchy, karaluchy i itp.

Preparat o działaniu kontaktowym o opóźnionym działaniu. Rezultat
jest widoczny po ok. 24 h, kiedy wędrujące osobniki po zetknięciu się
ze środkiem dostarczą go do gniazda. Preparat w formie gotowej do
użycia. Posypywać przy krawędziach ścian, w kątach pomieszczeń
oraz w miejscach, gdzie przebywają i przemieszczania się mrówki.

Dawkowanie
Posypywanie: 1-2 g na m2
Bezpośrednio na gniazdo stosować: 7,5 g na 1 m2

Nr pozwolenia: MZ/8265/20
Producent: Unichem
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Opakowanie: 5 kg | Karton: 1 szt.
1kg | 12 szt. | 100 g | 20 szt.

Substancja czynna: permetryna 6%, PBO 18%, tetrametryna 1%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Karaczany (Blatella
germanica), mrówki (Lasius
niger), pluskwy (Cimex
lectularius) i muchy
domowe (Musca Domestica).

Preparat w formie koncentratu emulgacyjnego. Może być stosowany
w obszarach prywatnych, publicznych, wewnątrz pomieszczeń, w
pojazdach transportowych, kontenerach składowania odpadów,
pojazdach do transportu zwierząt i miejscach ich przebywania, w
przemysłowych magazynach żywności oraz komorach magazynowych.

Dawkowanie
Owady latające: 25 ml na 5 l wody
Owady biegające: 75 ml na 5 l wody

DEZYNSEKCJA | INSEKTYCYDY

Effect Ultimum

5 l roztworu na 100 m²

Nr pozwolenia: MZ7008/17
Producent: Unichem

Opakowanie: 500 ml | Karton: 12 szt.
100 ml | 30 szt.

Exit 100
Substancja czynna: cypermetryna 100 g/l
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary, ćmy
oraz rybiki, pluskwy,
chrząszcze, mrówki,
karaluchy, pchły,
osy, itp. owady.

Środek owadobójczy o szerokim zastosowaniu, przeznaczony do
zwalczania owadów w pomieszczeniach mieszkalnych, fabrykach,
magazynach, budynkach administracyjnych i publicznych w tym
szpitalach, hotelach, restauracjach, w pustych ładowniach statków, w
wiatach, budynkach gospodarczych, w budynkach gospodarstwa rolnego.
Można stosować na zewnątrz budynków, przy pojemnikach na odpady i
na gniazda os. W przypadku gniazd os stosować o zachodzie słońca.

Dawkowanie
Zalecane stężenie:
Duża infestacja: 10 ml na 1 l wody, 5 l roztworu na 100-150 m2
Mała infestacja: 5 ml na 1 l wody, 5 l roztworu na 100-150 m2
Powierzchnie drewniane: 10 ml na 1l wody, 200-300 ml roztworu na 1m2

Nr pozwolenia: MZ3302/07
Producent: UPL Polska Sp. z o. o.

Opakowanie: 1 l | Karton: 10 szt.
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Fendona Pro
Substancja czynna: alfacypermetryna 60 g/l
Formulacja: SC płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary, prusaki,
karaluchy, mrówki
faraona, pluskwy,
pchły, omacnice
spichrzanki, kleszcze.

Preparat zyskał sobie renomę doskonałego insektycydu dzięki
połączeniu szybkości działania i wyjątkowo długiego okresu aktywności.
Jego mikrocząsteczki atakują układ nerwowy owadów w ciągu kilku
minut. Wykazuje działanie kontaktowe i pokarmowe, może być
stosowany w pomieszczeniach oraz na zewnątrz budynków.

Dawkowanie
Mała infestacja: 25 ml na 5 l wody
Duża infestacja: 50 ml w 5 l wody
1 l roztworu na 20 m2

Ć!!!

NOWOŚ

Nr pozwolenia: PL/2019/0374/MR
Producent: Basf

Opakowanie: 500 ml | Karton: 4 szt.

Finish 26 PA
Substancja czynna: klotiandyna 26 g/l, triocosene 0,5 g/l
Formulacja: rozcieńczona pasta gotowa do użycia

Zastosowanie

Opis działania

Muchy.

Preparat jest skuteczny w zwalczaniu much w sklepach, szpitalach, domach
opieki, barach, pomieszczaniach inwentarskich. Dzięki nowoczesnej
substancji czynnej oraz bardzo dobrej przynęcie, jest obecnie najlepszym
rozwiązaniem w walce z muchami. Środek stosuje się przez malowanie
powierzchni. Dzięki zawartości atraktantów wabi muchy do pomalowanego
miejsca. W pomieszczeniach w których nie ma miejsc do zamalowania
zaleca się zawieszanie kartonowych pomalowanych środkiem tablic.

Dawkowanie
Malować framugi, ramy okien, nie należy malować powierzchni świeżo malowanych wapnem.
W pomieszczeniu o powierzchni podłogi 200 m2 malować około 60 pasów 10 x 30 cm.

Nr pozwolenia: MZ 5478/13
Producent: Spiess Urania

Opakowanie: 500 ml | Karton: 10 szt.

Fourmidor
Substancja czynna: fipronil 0,05%
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Mrówki.

Mrówki pobierają żel i przenoszą do mrowiska, gdzie karmią nim larwy,
zwiększając w ten sposób owadobójcze działanie preparatu. Efekty
zwalczania są widoczne już po jednym dniu od zastosowania, a pełną
skuteczność preparat osiąga po ośmiu dniach od aplikacji. Preparat
nakładamy punktowo na nieprzepuszczalnych powierzchniach.

Dawkowanie
1 kropla co 30 cm, średnica jednej kropli to 3-4 mm, masa 0,03 g.

Nr pozwolenia: PL/2017/0227/MR
Producent: Basf
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Opakowanie: 25 g | Karton: 5 x 4 szt.
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Goliath Gel
Substancja czynna: fipronil 0,05%
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Prusaki i karaluchy.

Karaczany rozpoczną spożywanie żelu już w ciągu kilku minut od jego
zastosowania a śmierć nastąpi w ciągu kilku godzin. Fipronil jest przenoszony
z jednego karaczana na drugiego, gdyż karaczany w siedlisku często zjadają
nieżywe osobniki lub odchody osobników, które wcześniej zjadły żel.

Dawkowanie
Od 1 do 3 kropli żelu na 1 m2. Jedna tubka wystarcza na wyprodukowanie 1150 kropli żelu o wadze 0,03g.

Nr pozwolenia: PL/2017/0226/MR
Producent: Basf

Opakowanie: 35 g | Karton: 5 x4 szt.

Harmonix® Red Mite
Zawiera: metyloceluloza 35,57 g/l
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Ptaszyniec kurzy,
unieszkodliwia
również inne małe
owady biegające

Preparat do stosowania w pomieszczeniach chowu i hodowli drobiu.
Eliminuje szkodniki w wyniku unieruchomienia, ma działanie mechaniczne
i fizyczne. Działa jak lepka płynna pułapka, która powoduje nieodwracalne
unieruchomienie pasożytów, zapewniając efekt szybkiej likwidacji. Dzięki
fizycznemu trybowi działania i formulacji przenikającej kurz jest skuteczny
przeciwko pasożytom odpornym na chemiczne środki owadobójcze.
Może być stosowany w obecności drobiu i można go stosować na
dowolnym etapie cyklu produkcyjnego stada. Posiada atest PZH.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 1 l preparatu + 7,5 l wody na 200 m2

Nr pozwolenia: nie dotyczy
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.

Ć!!!

NOWOŚ

Herkules propal S
Herkules propal S MAX
Substancja czynna: neopynaminy forte 0,4%, cyphenotryna 1,2%
Formulacja: aerozol

Zastosowanie

Opis działania

Karaluchy, prusaki,
pchły, pluskwy, mrówki
faraona, rybiki cukrowe,
szkodniki drewna itp.
oraz muchy, komary,
osy, szerszenie i inne.

Preparat wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe. Preparat
gotowy do natychmiastowego użycia. Zawiera 300 ml mieszaniny
substancji aktywnej z propelentem. Stosować oprysk w formie
bariery 10-20 cm w sąsiedztwie miejsc zainfestowanych, w taki
sposób, aby owady przebiegając zmuszone były do zetknięcia
się z preparatem pozostającym na opryskanej powierzchni.

Dawkowanie
Herkules ma dyszę do stosowania rurki i umożliwia precyzyjną aplikację w otwory po kołatkach.
Herkules MAX umożliwia z odległości 3 m oprysk gniazda os.

Nr pozwolenia: MZ4077/10
Producent: Asplant

Opakowania: Herkules propal S 300 ml | Karton: 10 szt.
Herkules propal S MAX 300 ml | Karton: 12 szt.
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Wysokiej jakości preparatu do zwalczania mrówek,
zapewniającego całkowitą likwidację kolonii
Skuteczna substancja aktywna – fipronil
Specjalna, wabiąca forma użytkowa na bazie spadzi
Błyskawiczna i całkowita likwidacja kolonii
Szybki i łatwy w stosowaniu, wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń

Najszybszy i najskuteczniejszy preparat
do zwalczania karaczanów
Szybkość i niezawodność dająca natychmiastowe efekty
Efekt kaskadowy zapewniający całkowitą eliminację owadów
Niskie dawki podnoszące wydajność i opłacalność stosowania
Precyzyjna aplikacja zapewniająca szybkie i dokładne działanie

Ekonomiczna i niezawodna przynęta
przeciwko karaczanom
Innowacyjna substancja aktywna o unikalnym
mechanizmie działania
Sprawdzona, najwyższej jakości formulacja żelowa
Wysoka skuteczność działania
Konkurencyjna cena
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl, www.pestcontrol.basf.pl

DEZYNSEKCJA | INSEKTYCYDY

Kafar 600 EC
Substancja czynna: permetryna 400 g/l, cypermetryna 100 g/l, PBO 100 g/l
Formulacja: EC płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Owady latające i biegające:
muchy, pluskwy, komary,
prusaki, karaluchy,
mrówki faraona, rybiki
cukrowe oraz pchły
wewnątrz pomieszczeń.

Nowoczesny środek owadobójczy w formie koncentratu do
sporządzania oprysków. Wykazuje działanie bójcze już po 5
minutach od zastosowania. Szczególnie polecany w walce
z pluskwami. Preparat działa przez okres kilku tygodni - w
zależności od jakości wykonanego zabiegu, rodzaju opryskiwanej
powierzchni, temperatury, wilgotności, zapylenia itp.

Dawkowanie
Zalecane stężenie:
Muchy, komary, prusaki, karaluchy, mrówki faraona, rybiki cukrowe, pchły:
100 ml preparatu na 10 litrów wody. 1 l roztworu na 20 m2
Pluskwy: 200 ml na 10 litrów wody. 1 l roztworu na 10 m2.

Nr pozwolenia: MZ 7797/19
Producent: Asplant

Opakowania: 1 l | Karton: 12 szt.

Kapter Fluo żel
Substancja czynna: imidachlopryd 2,15%
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Karaczany takie jak:
karaczan prusak,
karaczan wschodni,
karaczan brązowo
paskowany.

Innowacyjny środek owadobójczy, działa skutecznie na karaczany w
każdym wieku, nimfy i osobniki dorosłe obu płci. Zawiera fluorescencyjny
marker, pozwalający stwierdzić obecność żelu przy użyciu latarki UV.
Dzięki swojej przyczepności, ułatwia aplikacje oraz nie ścieka, nawet
po nałożeniu na pionowe powierzchnie. Ponadto, posiada matryce
higroskopową, która sprawia, że nie twardnieje przez długi czas, wykazując
skuteczność resztkową powyżej 3 miesięcy od zastosowania.

Dawkowanie
3 krople na 1 m2 - gdzie 1 kropla posiada średnicę 6-7 mm.

Nr pozwolenia: PL/2019/0429/MR
Producent: Zapi

Opakowanie: 30 g | Karton: 6 szt

Ć!!!

NOWOŚ

Karakill 10 MC
Substancja czynna: cyfenotryna 10%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Prusaki, karaluchy,
pluskwy, mrówki
faraona, rybiki
cukrowe itp.

Preparat w formie koncentratu mikrokapsułowego. Oprysk stosować
w miejscach przebywania i gnieżdżenia owadów na przykład
dolne części ścian, za szafkami, zlewozmywakami, wannami,
wszelkie szpary i szczeliny stanowiące kryjówki owadów.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 250 ml na 10 l wody. 1 l roztworu na 20 m2

Nr pozwolenia: MZ3660/09
Producent: Asplant

Opakowanie: 1 l | Karton: 10 szt.
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K-Obiol® MAX
Substancja czynna: deltametryna 25 g/l
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Owady biegające: wołek
zbożowy, trojszyk ulec,
kapturnik zbożowiec, spichrzel
surynamski, strąkowiec
fasolowy oraz owady latające:
skośnik zbożowiaczek.

Środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym.
Przeznaczony do ochrony składowanego ziarna, nawet do 12
miesięcy i dezynsekcji pomieszczeń magazynowych. Działa na
owady dojrzałe i larwy. Można go stosować przy użyciu aparatury
przeznaczonej do opryskiwania ziarna zbóż na taśmociągach
i w magazynach oraz przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Dawkowanie
Dezynsekcja magazynów:
Zalecane stężenie: 60 ml na 5 l wody na 100 m²:
5 l roztworu na 100 m² powierzchni gładkich, 10 l roztworu na 100 m² powierzchni porowatych.
Zabezpieczanie ziarna:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
- czas ochrony do 6 miesięcy 1 l na 99 l wody / 100 t
- czas ochrony do 12 miesięcy 2 l na 98 l wody / 100 t

Nr pozwolenia: R-795/2019d
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt.

Komaropren PBO
Substancja czynna: etofenproks 100 g/l, PBO 200 g/l
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Komary.

Preparat o działaniu kontaktowym. Przeznaczony jest głównie
dla profesjonalnych ekip wykonujących zabiegi zwalczania
komarów na zewnątrz obiektów. Produkt nanieść równomiernie
na całej powierzchni przeznaczonej do odkomarzania.

Dawkowanie
Zalecane stężenie:
Oprysk: 50 ml na 5 l wody
Zamgławianie: 1 l preparatu + 2 l wody + 1 l nośnika. 4 l roztworu na ha

Nr pozwolenia: MZ4641/11
Producent: Best-Pest
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Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.
50 ml | 20 szt.

Substancja czynna: deltametryna 25 g/l
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Karaczany amerykańskie
(Periplaneta americana),
karaczany prusak
(Blatella germanica)
i muchy domowe
(Musca domestica).

Preparat działa kontaktowo czyli efekt bójczy następuje
po zetknięciu owada z opryskaną powierzchnią. Może
być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych,
biurowych, fabrycznych, użyteczności publicznej.
Może być także stosowany do zwalczania much w budynkach
inwentarskich i zabudowaniach gospodarczych.

Dawkowanie
Mała infestacja: 25 ml na 5 l wody na 100 m2

DEZYNSEKCJA | INSEKTYCYDY

K-Othrine® 2,5 FLOW

Duża infestacja: 50 ml na 5 l wody na 100 m2

Nr pozwolenia: PL/2018/0309-001/MR/BPF
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.
30 ml | 35 szt.

K-Othrine® Partix
Substancja czynna: deltametryna 2,45 g/l
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Jaja, nimfy oraz dorosłe
osobniki karaczanów:
karaczan amerykański,
karaczan prusak oraz
pluskwa domowa,
muchy, osy i pająki.

Produkt działa kontaktowo, może być stosowany w pomieszczeniach
mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych, biurowych, użyteczności
publicznej, polecany jest również do zwalczania much. Może być stosowany
do dezynsekcji w szpitalach, żłobkach, przedszkolach
jednak przy przestrzeganiu szczególnych środków
ostrożności zabiegów dezynsekcyjnych.

Dawkowanie
Karaczany, pająki, muchy: 5 ml na 1 l wody, 50 ml na 20 m2
Pluskwy:pierwszy zabieg: roztwór roboczy 10 ml na 1 l, 50 ml na 1 m2
drugi zabieg po 4 dniach: 5 ml na 1 l wody, 50 ml na 1 m2.
Osy: 10 ml na 1 l wody, 200 ml na gniazdo

Nr pozwolenia: PL/2018/0310
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Opakowanie: 250 ml | Karton: 12 szt.
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Maggots granulki na larwy much
Substancja czynna: cyromazyna 2%
Formulacja: mikro granulat

Zastosowanie

Opis działania

Larwy much.

Preparat larwobójczy w formie mikro granulatu do stosowania metodą
oprysku lub polewania po rozcieńczeniu wodą. Stosuje się w oborach,
stajniach, chlewniach w oborniku i ściółce oraz w śmietnikach.

Dawkowanie
Polewanie: 250 g na 7,5 l ciepłej wody.
Rozpylanie: 250 g na 2,5 l ciepłej wody. 250 g na 10 m2 obornika.
Zabiegi powtórzyć: II zabieg- powtórzyć po 15 dniach.
III zabieg ponownie powtórzyć po 15 dniach od zabiegu II.

Nr pozwolenia: MZ 6065/15
Producent: Fregata

Opakowanie: 5 kg | Karton: 4 szt.

Mastercid 100 EC
Substancja czynna: cypermetryna 10%, geraniol 0,01%
Formulacja: EC płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary, meszki,
prusaki, karaluchy, mrówki
faraona, rybiki cukrowe.

Preparat owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym.
Preparat skutecznie zwalcza owady latające już po 15 min. od
zastosowania i biegające po 2 godz. od zastosowania.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 100 ml na 5 l wody. 1 l roztworu na 20 m2.

Nr pozwolenia: MZ 7709/19
Producent: Monachem

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt. | 100 ml | 96 szt.

Mastercid Micro
Substancja czynna: cypermetryna 8%, tetrametryna 2%, PBO 6%
Formulacja: SC płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary, w tym
komary tygrysie, mole
spożywcze, trojszyki,
karaluchy, mrówki oraz
kleszcze i roztocza oraz
ptaszynice kurze.

Skoncentrowany środek owadobójczy i roztoczobójczy, płyn
mikrokapsułkowany. Produkt można stosować w budynkach użyteczności
publicznej, przemysłowych, hodowlanych, magazynowych, domach,
szkołach i przedszkolach, kempingach - na twardych i nienasiąkliwych
powierzchniach, restauracjach, hotelach, szpitalach, domach opieki,
stajniach, fermach, schroniskach dla zwierząt, środkach transportu.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 5-10 ml na 1 l wody, 1 l roztworu na 10-15 m2
lub 300-500 ml na 10 l nośnika, 0,5-1 l nośnika na hektar lub 0,5-2 l nośnika na 1000 m3

Nr pozwolenia: MZ 8224/20
Producent: ORMA S.R.L
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Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.

Substancja czynna: imidachloprid 2,15%
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Karaczan amerykański,
karaczan prusak,
karaczan wschodni,
karaczan brązowopaskowany (Supella
longipalpa).

Preparat należy używać wewnątrz pomieszczeń takich jak: lokale
przemysłowe, handlowo-usługowe, gospodarstwa domowe,
pomieszczenia prywatne i budynki użyteczności publicznej, np.
szpitale, domy opieki. Specjalna konsystencja żelu pozwala na łatwe
przyleganie do wszystkich powierzchni. Charakteryzuje się dużą
skutecznością w walce z karaczanami w ich różnych stadiach rozwoju.

Dawkowanie
Karaczany, prusaki i Supella longipalpa: 0,1-0,2 g / m2

DEZYNSEKCJA | INSEKTYCYDY

Maxforce® Prime żel

Karaczany wschodnie i amerykańskie: 0,2-0,3 g / m2
Jedna kropla równa się 0,1 g i ma średnicę ok. 7 mm.

Nr pozwolenia: PL/2019/0419/MR
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Opakowanie: 30 g | Karton: 10 x 4 szt.

Maxforce® Quantum żel
Substancja czynna: imidachloprid 0,03%
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Hurtnica zwyczajna,
mrówka argentyńska
koczowniczka
czarnogłowa,
mrówka faraona.

Preparat zalecany jest do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych
jak i na zewnątrz budynków. Szczególnie polecany do pomieszczeń tzw.
specjalnych, w których ograniczona jest możliwość stosowania preparatów
w postaci aerozoli takich jak: pomieszczenia szpitalne lub zakłady produkcji
i przetwórstwa żywności. Dzięki długo utrzymującej się skuteczności po
zastosowaniu, łączy w sobie wszystkie istotne cechy dobrej przynęty:
wysoki stopień wabienia oraz wysoki stopień wprowadzania preparatu do
kolonii mrówek. Kolonia zostaje zniszczona z reguły po 2 - 3 tygodniach.

Dawkowanie
Wewnątrz budynku:
Mrówka faraona i koczowniczka czarna: 1 porcje żelu 0,2 g na 1 m2
Hurtnica pospolita i mrówka argentyńska: 1 porcje żelu 0,2 g,
maksymalnie 2 g na 1 mb trasy przebiegu mrówek.
Na zewnątrz budynku:
Hurtnica pospolita i mrówka argentyńska: Na jedno wejście do gniazda stosować 2 g żelu.
1 porcja o średnicy 1 cm waży 0,2 g.

Nr pozwolenia: PL/2018/0329/MR
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Opakowanie: 30 g | Karton: 10 x 4 szt.
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Maxforce® White IC żel
Substancja czynna: imidachloprid 2,15%
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Dorosłe osobniki oraz
larwy: karaczana prusaka,
karaczana brązowopaskowany, karaczana
wschodniego, karaczana
amerykańskiego.

Preparat wykazuje działanie pokarmowe, szczególnie polecany w miejscach
wymagających specjalnej ostrożności przy zabiegach dezynsekcji, takich
jak: lokale przemysłowe, handlowo-usługowe, gospodarstwa domowe,
pomieszczenia prywatne i budynki użyteczności publicznej, np. szpitale,
domy opieki. Stosować produkt poprzez umieszczenie przynęty za
pomocą aplikatora na krawędziach, w szczelinach i pęknięciach.

Dawkowanie
Karaczan brązowo-paskowanego i karaczana prusaka:
Niska infestacja: 1 kropla na 1 m2
Wysoka infestacja: 2 krople na 1 m2
Karaczan wschodni i karaczan amerykański:
Niska infestacja: 2 krople na 1 m2
Wysoka infestacja: 3 krople na 1 m2
1 kropla równa się 0,1 g i ma średnicę ok. 7 mm.

Nr pozwolenia: PL/2019/0417/MR
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Opakowanie: 30 g | Karton: 10 x 4 szt.

Microsin
Substancja czynna: cypermetryna 10%, tetrametryna 2%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary,
meszki, pająki,
prusaki, karaluchy,
mrówki, pchły, mole.

Wolny od rozpuszczalników koncentrat mikroemulsyjny oparty na pyretroidach
z efektem działania knock-down czyli natychmiastowym jak i również
działaniem przedłużonym. Okres od zastosowania produktu do uzyskania
skutku bójczego zależy od rodzaju oraz ilości owadów i wynosi od 2 - 5 dni.

Dawkowanie
Muchy: max. 1%, 1 l na 10-20 m2
Komary, meszki i inne owady latające: 0,1% do 0,4%
Karaluchy i prusaki: 1% do 1,5%, 1 l na 10-20 m2
Mrówki, pająki, pchły, mole i inne insekty: 0,5% do 1 %, 1 l na 15-20 m2
Zamgławianie owady latające: 20-60 ml koncentratu na ha
Zamgławianie owady biegające: 15-30 koncentratu na 1000 m3

Nr pozwolenia: MZ3675/09
Producent: Asplant

Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.
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Multi Fogger
Substancja czynna: etofenproks 4,75 g / kg, PBO 14,25 g / kg
Formulacja: aerozol

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary.

Preparat w postaci samo opróżniającego się aerozolu. Przeznaczony jest do
skutecznego i szybkiego zwalczania owadów w budynkach mieszkalnych,
lokalach handlowych i innych miejscach użyteczności publicznej. Po aktywacji
aerozolu pomieszczenie powinno być zamknięte na około 4 godziny.
Po tym czasie należy przez 1 godzinę wietrzyć pomieszczenie. Okres od
zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego wynosi 10 min.

Dawkowanie
150 ml na 100 m3

Nr pozwolenia: MZ3675/09
Producent: Best-Pest

Opakowanie: 150 ml | Karton: 12 szt.

Muchex MP pour-on bezbarwny
Substancja czynna: tetrametryna 0,3%
Formulacja: płynna

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary i inne
owady latające.

Preparat przeznaczony jest do polewania lub opryskiwania skór zwierząt.
Polewać skórę grzbietu zwierzęcia od głowy do ogona. Much-ex MP
pour-on należy stosować w postaci handlowej bez rozcieńczania.

Dawkowanie
Stosować ok. 10 ml na 100 kg masy ciała, przy czym całkowita dawka preparatu nie może przekroczyć 30 ml.

Nr pozwolenia: MZ2939/05
Producent: Acrylmed

Opakowanie: 500 g | Karton: 12 szt.

Mythic 10 SC
Substancja czynna: chlorfenapyr 106 g/l
Formulacja: SC płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Pluskwy domowe, karaczany,
prusaki oraz karaczany
wschodnie, przybyszki
amerykańskie i pchły.

Chlorfenapyr należy do związków z grupy piroli, które
zakłócają metabolizm energetyczny komórek. Preparat
działa na owady od momentu spożycia preparatu lub
kontaktu z nim. Pierwsze efekty owadobójcze widoczne są
już w ciągu 24 godzin po zastosowaniu preparatu.

Dawkowanie
Mała infestacja: 80 ml na 5 l wody na 100 m2
Duża infestacja: 160 ml na 5 l wody na 100 m2
Mrówki: 40 ml na 5 l wody na 100 m2

Nr pozwolenia: MZ5084/12
Producent: Basf
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Opakowanie: 500 ml | Karton: 4 szt.

Substancja czynna: chlorfenapyr 0,04%
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Karaczany, prusaki,
karaczany wschodnie
i przybyszki
amerykańskie.

Ekonomiczny i niezawodny żel zwalcza skutecznie zarówno osobniki
dorosłe jak i nimfy. Żel należy stosować w postaci małych kropli, które
należy umieszczać w ciemnych i osłoniętych miejscach. Żel dzięki
równowadze między konsystencją i przyleganiem do powierzchni
ułatwia prawidłową aplikację. Dla uzyskania lepszej skuteczności przed
zastosowaniem produktu należy umyć i wysprzątać pomieszczenie.

Dawkowanie
Od 1 do 3 kropli żelu na 1 m2

Nr pozwolenia: MZ6017/14
Producent: Basf
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Mythic Gel

Opakowanie: 30 g | Karton: 5 x 4 szt.

Perme Plus
Substancja czynna: permetryna 15,2%, tetrametryna 2,5%, PBO 5,2%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary, w
tym komary tygrysie,
mole spożywcze, osy,
karaluchy, mrówki oraz
kleszcze wewnątrz
pomieszczeń.

Skoncentrowany środek owadobójczy w postaci wodnej mikroemulsji
o działaniu bójczym i rezydualnym. Zalecany do zwalczania owadów
latających, biegających i kleszczy atakujących miejsca, w których
przebywają zwierzęta, to jest obory, hodowle, budy, stajnie, obiekty
przemysłowe, obiekty rolnicze, obiekty mieszkalne, budynki użyteczności
publicznej, sprzęt do wywozu nieczystości miejskich, miejsca
zbiórki odpadów miejskich, urządzenia do utylizacji odpadów.  

Dawkowanie
Owady latające: 150 ml na 10 l wody, 1 l roztworu na 450 m3.
Owady biegające i kleszcze w pomieszczeniach zamkniętych: 200 ml w 10 l wody, 1 l roztworu na 20 m2.

Nr pozwolenia: MZ 8164/20
Producent: ORMA S.R.L

Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.

Permex 22 E
Substancja czynna: permetryna 127,3 g/l, tetrametryna 16,9 g/l, PBO 65,9 g/l
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

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

Preparat może być efektywnie stosowany w celu zwalczania
szkodników na zewnątrz: fundamenty, tarasy, szczeliny okienne,
podjazdy, chodniki, przy pojemnikach na odpady oraz wewnątrz
pomieszczeń: w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych,
budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 60 ml na 10 l wody.

Nr pozwolenia: MZ5169/13
Producent: Bleu Line s.r.l

Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.
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Phostoxin Tablet
środek ochrony roślin

Substancja czynna: fosforek glinu 56%
Formulacja: GE tabletki emitujące gaz

Zastosowanie

Opis działania

Szkodniki magazynowe: wołki
zbożowe, wołki ryżowe, strąkowce
grochowe, strąkowce fasolowe,
trojszyki gryzące, trojszyki ulce,
rozpłaszczki rdzawe, spichrzele
surynamskie, żywiaki chlebowcowe,
świdrzyki cygarowce, mkliki
próchniczki i omacnice spichrzanki.

Preparat w formie tabletek emitujących gaz drogą
reakcji chemicznej. Przeznaczony do dezynsekcji
pustych magazynów, ziarna zbóż, przetworów zbożowomłynarskich, nasion roślin strączkowych, orzechów,
suszonych owoców, nasion roślin oleistych, ziół i tytoniu.
Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego
szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.
Jedna tabletka o masie 3 g wydziela 1 g fosforowodoru.

Dawkowanie
Puste obiekty: 1,74 g na m3 = 174 / tabletek / 100 m3
Ziarna zbóż: 4,8-6 g na tonę = 480-600 tabletek / 100 t.

Nr pozwolenia: MRiRW 08/108/2017d
Producent: Detia

Opakowanie: 1 kg | Karton: 22 szt.

Sprzedaż dla osób posiadających aktualne zezwolenie.

Phostoxin 56 GE
środek biobójczy

Substancja czynna: fosforek glinu 56%
Formulacja: GE tabletki emitujące gaz

Zastosowanie

Opis działania

Szkodniki magazynowe: wołki
zbożowe, wołki ryżowe, strąkowce
grochowe, strąkowce fasolowe,
trojszyki gryzące, trojszyki ulce,
rozpłaszczki rdzawe, spichrzele
surynamskie, żywiaki chlebowcowe,
świdrzyki cygarowce, mkliki
próchniczki i omacnice spichrzanki.

Preparat w formie tabletek emitujących gaz drogą
reakcji chemicznej. Przeznaczony do dezynsekcji
pustych magazynów, ziarna zbóż, przetworów zbożowomłynarskich, nasion roślin strączkowych, orzechów,
suszonych owoców, nasion roślin oleistych, ziół i tytoniu.
Działanie fosforowodoru polega na paraliżu zwalczanego
szkodnika po przedostaniu się gazu do jego organizmu.
Jedna tabletka o masie 3 g wydziela 1 g fosforowodoru.

Dawkowanie
Puste obiekty: 1,74 g na m3 = 174 / tabletek / 100 m3
Ziarna zbóż: 4,8-6 g na tonę = 480-600 tabletek / 100 t.

Nr pozwolenia: PB/PL/2014/0166/PL
Producent: Detia
Sprzedaż dla osób posiadających aktualne zezwolenie.
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Opakowanie: 1 kg | Karton: 22 szt.

Substancja czynna: s-metopren 0,5%
Formulacja: granulat

Zastosowanie

Opis działania

Mrówki faraona.

Środek owadobójczy w formie granulowanej przynęty gotowej do
użycia, zamkniętej w przezroczystej stacji trutek. Trutka powinna
zostać umieszczona wzdłuż ścieżek mrówek, bardzo blisko nich oraz
w przypadku, gdy ścieżki biegną poziomo lub są spadziste tuż pod
nimi, a także, jeżeli jest to możliwe, w sąsiedztwie gniazd mrówek.

Dawkowanie
Pomieszczenia: wyłożyć 2 -3 karmniki na 20 m2

Nr pozwolenia: PL/2018/0294/MR
Producent: Best-Pest

Opakowanie: 24 szt. | Karton: 24 szt.
3 szt. | 10 szt.
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Protect trutka na mrówki faraona

Proteo Cap Green
Substancja czynna: deltametryna 2,48%, aromatyczne węglowodory 14,2%,
		
excipients 100% cps
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Karaczany prusaki,
karaczany wschodnie.

Koncentrat o strukturze mikrokapsuł, który można stosować wyłącznie
wewnątrz budynków. Produkt stosować punktowo za pomocą aplikatora.
Opryskać drogi przebiegu owadów oraz szpary i szczeliny, miejsca
gnieżdżenia się szkodników. Zabieg można powtórzyć po 5 tygodniach.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 50 ml na 5 l wody na 100 m2

Nr pozwolenia: PL/2019/0405/MR
Producent: Sharda Europe

Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.

ProVecta
Substancja czynna: heptametylotrójsiloksan
		
modyfikowany politlenkiem alkilenu
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Szkodniki odporne,
bytujące w miejscach
trudno dostępnych
np. pluskwa domowa.

Provecta jest to preparat o fizycznym mechanizmie działania, ma
hybrydowy sposób działania zwiększający skuteczność insektycydów.
Zapewnia zwiększone narażenie owadów na działanie insektycydu
poprzez zmianę dostępności biologicznej substancji aktywnej oraz
równomierną depozycję substancji czynnej na powierzchni.

Dawkowanie
Pluskwa domowa oraz owady biegające, pajęczaki: 20 ml na 1 l wody
Mrówki i owady latające wewnątrz pomieszczeń oraz szkodniki produktów przechowalnianych:
10 ml na 1 l wody
Owady latające na zewnątrz pomieszczeń: 1 ml na 1 l wody
Mieszanie z insektycydem: 1 ml / 1 l roztworu roboczego insektycydu

Nr pozwolenia: nie wymaga rejestracji
Producent: ICB Pharma

Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.
100 ml | 12 szt.
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Karton: 12 szt.

Producent: Russel IPM

MUZEUM DEZYNFEKCJI DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI
Naszą wiodącą misją jest propagowanie wiedzy na temat
historii technik zwalczania organizmów szkodliwych.
Gromadzimy zabytkowe przedmioty
i dokumenty związane z historią Dezynfekcji, Dezynsekcji
i Deratyzacji, tzw. pest control
oraz rozpowszechniamy informacje o nich.
Naszym szczególnym zamiarem jest stworzenie bogatej
kolekcji pułapek wykorzystywanych
do zwalczania gryzoni i owadów.
Muzealia pozyskujemy z zakupów na aukcjach
internetowych i giełdach staroci,
a także z darowizn od kolegów zajmujących się
zawodowo zwalczaniem szkodników.

atraktanty

DEZYNSEKCJA | INSEKTYCYDY

Cena za 30g ∣ 21,00 PLN netto + 8% Vat

deratyzacja |

www.muzeumddd.pl
QuickBayt®
Substancja czynna: imidachlopryd 0,5%
Formulacja: granulat

Zastosowanie

Opis działania

Muchy.

Preparat można stosować na dwa różne sposoby: wykładając granulat w
pułapkach bądź malować gęstą zawiesiną. Działa pokarmowo, właściwości
wabiące preparatu są dodatkowo potęgowane przez cukier stanowiący
jego bazę oraz przez czerwony kolor, co w efekcie zapewnia bardzo dobrą
konsumpcję trutki. Działanie preparatu rozpoczyna się bardzo szybko
i w krótkim czasie prowadzi do znacznej redukcji populacji much.

88

Dawkowanie
Malowanie: Roztwór roboczy (200 g produktu rozpuścić w 0,15 l ciepłej wody) nanosić
pędzlem lub wałkiem w formie pasów lub plam o łącznej powierzchni ok. 2 m2 na 100 m2.
Rozsypywanie w karmnikach/pułapkach: 200 g na 100 m2.

Nr pozwolenia: PL/2017/0273/MR
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Opakowanie: 2 kg | Karton: 4 szt.
350 g | 10 szt.

QuickBayt® WG 10
Substancja czynna: imidachlopryd 10,31%
Formulacja: granulat do przygotowania roztworu wodnego

Zastosowanie

Opis działania

Muchy.

Preparat jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwach wiejskich
lub budynkach gospodarczych w których przebywają zwierzęta, takich
jak kurniki, stajnie, obory, chlewnie i inne pomieszczenia dla zwierząt oraz
wewnątrz miejsc przechowywania odchodów zwierzęcych. Jednokrotna
aplikacja produktu w pomieszczeniu 100 m2 pozwala na zniszczenie populacji
much. Produkt wykazuje skuteczność do 8 tygodni od zastosowania.

Dawkowanie

Ć!!!

NOWOŚ
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Malowanie: 250 g na 0,2 l ciepłej wody. Roztwór roboczy nanosić pędzlem
lub wałkiem w formie pasów lub plam o łącznej powierzchni ok. 2 m2 na 100 m2.

Nr pozwolenia: PL/2017/0266/MR
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o. o.
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Opakowanie: 750 g | Karton: 12 szt.
250 g | 20 szt.

Substancja czynna: fosforek glinu 56%
Formulacja: GE pastylki emitujące gaz

Zastosowanie

Opis działania

Zwalcza larwy i formy
dorosłe szkodników
magazynowych.
Zwalcza także
karczowniki i krety.

Quickphos to fumigant, środek owadobójczy, roztoczobójczy i
gryzoniobójczy w formie pastylek emitujących gaz drogą reakcji
chemicznej, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń, ziarna
zbóż i innych artykułów spożywczych materiału siewnego w magazynach,
przechowalniach i w silosach. Działanie środka polega na uwalnianiu w
obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu - fosforowodoru.

Dawkowanie
Ziarno luzem: 20-25 pastylek/tonę.
Ziarno w workach: 20-25 pastylek/m3
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Quickphos Pellets

Krety i karczowniki: 5-10 pastylek na norę

Nr pozwolenia: MRiRW NR. R-28/2014
Producent: United Phosphorus Limited

Opakowanie: 1 kg | Karton: 21 szt.

Sprzedaż dla osób posiadających aktualne zezwolenie.

Quickphos Tablets
Substancja czynna: fosforek glinu 56%
Formulacja: GE pastylki emitujące gaz

Zastosowanie

Opis działania

Zwalcza larwy i formy
dorosłe szkodników
magazynowych.
Zwalcza także
karczownika i kreta.

Preparat w formie tabletek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej.
Przeznaczonym do fumigacji dezynsekcji ziarna zbóż i nasion grochu
oraz materiału siewnego w magazynach i przechowalniach, w komorach
elewatorów i w silosach. Działanie środka polega na uwalnianiu w
obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu - fosforowodoru.
Jedna tabletka o wadze 3 g wydziela 1 g fosforowodoru.

Dawkowanie
Ziarno luzem: 4-5 tabletek/tonę
Ziarno w workach: 4-5 tabletek/m3
Karczownik i kret: 2 tabletki/norę

Nr pozwolenia: MRiRW NR. R-27/2014
Producent: United Phosphorus Limited

Opakowanie: 1 kg | Karton: 21 szt.

Sprzedaż dla osób posiadających aktualne zezwolenie.

D E Z Y N S E K C J A | INSEK T YCYDY
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Radikal na larwy much 3-składnikowy
Substancja czynna: diflubenzuron 4%, PBO 0,5%, tetrametryna 0,25%
Formulacja: granulat

Zastosowanie

Opis działania

Larwy much.

Preparat 3-składnikowy zwalczający oraz hamujący rozwój larw much. Może
być stosowany w budynkach inwentarskich, w kanałach gnojowicowych,
miejscach gromadzenia śmieci i wszędzie tam gdzie mogą rozwijać
się larwy. Dzięki zawartości 2 nowych substancji aktywnych produkt
powoduje również osłabienie żywotności form dorosłych. Preparatem
można opryskiwać, polewać lub posypywać zainfekowane miejsca.

Dawkowanie
Oprysk: 100 g na 10 l wody, 1 litr roztworu na 10 m2. 500 g granulatu w roztworze wystarcza na 500 m2.
Polewanie: 100 g granulatu na 10 l wody. 10 l roztworu na 20 m2.
500 g granulatu w roztworze wystarcza na 100 m2.
Rozsypywanie suchego produktu: równomiernie, w ilości 15 g/m2

Nr pozwolenia: MZ 6807/16
Producent: Artur Schopf Hygiene GmbH & CO KG

Opakowanie: 3 kg | Karton: 6 szt.
500 g | 12 szt.

Saetta
Substancja czynna: tetrametryna 4%, PBO 20%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Owady latające: muchy, osy,
komary oraz owady biegające:
karaczany, mrówki, pchły, a
także szkodniki magazynowe:
omacnice, trojszyki, wołki
zbożowe, ale również pająki.

Preparat o szerokim spektrum skuteczności o natychmiastowym efekcie
działania oraz efekcie wypłaszania. Wykazuje wysoką skuteczność wobec
najbardziej powszechnych owadów bytujących w domach, obszarach
użytku publicznego: kinach, szpitalach, szkołach, restauracjach,
kempingach; w obszarach przemysłowych i hodowli zwierząt, a także
w środkach transportu i pustych pomieszczeniach magazynowych.

Dawkowanie
Oprysk i zamgławianie ULV: komary, os, mole, muchy: od 0,1%, | owady biegające oraz pchły i pająki: 1%,
trojszyki, wołki zbożowe: 2%, 1l roztworu na 15-25 m2.
Zamgławianie na gorąco: 3% w glikolu monopropylenowym lub w wodzie:
wewnątrz pomieszczeń: 0,8-1 l roztworu na 2000 m3
na zewnątrz: 1,5-2 l roztworu na hektar, szamba/kanały ściekowe: 30-40 ml na 1000 m3

Nr pozwolenia: MZ6954/2017
Producent: Vebi
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Opakowanie: 500 ml | Karton: 12 szt.

Substancja czynna: cypermetryna 100 g/l
Formulacja: EC płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Szkodni gryzące i ssące w rzepaku
ozimym, pszenicy ozimej, jabłoni,
kapuście glowiastej białej,
sadzonkach sosny zwyczajnej
oraz do zabezpieczania surowca
drzewnego i zwalczania
szkodników wtórnych.

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej. Wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe
na szkodniki ssące i gryzące. Na roślinie działa powierzchniowo.
Przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
polowych i sadowniczych. W przypadku stosowania do
zabezpieczenia surowca drzewnego i zwalczania szkodników
wtórnych można stosować opryskiwacz ręczny.

Dawkowanie
Rośliny rolnicze: Zalecana dawka: 0,25 - 0,3 l/ha
Rośliny sadownicze i warzywne: Zalecana dawka: 0,3 l/ha
Leśnictwo: Zalecane stężenie: 0,1-1,25% / 500-1250 ml środka w 100 l wody

Nr pozwolenia: MRiRW nr R - 114/2014
Producent: SBM Developpement SAS
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Sherpa 100 EC

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1l | 12 szt. | 250 ml | 24 szt.

Świeca dymna Actellic 20 FU
Substancja czynna: pirymifos metylowy 22,5%
Formulacja: FK świeca

Zastosowanie

Opis działania

Wołki zbożowe, trojszyki
ulce, spichrzle surynamskie,
kapturniki zbożowce,
omacnice spichrzanki,
rozkruszki mączne.

Preparat o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym w formie
generatora dymu. Świecą wstrząsnąć w celu rozluźnienia zawartości,
osłonić i zapalić wystający zapalnik, który tli się około 10 sekund zanim
nastąpi wydzielenie się środka. Szybko opuścić odymiany obiekt i zamknąć
na 24 godziny, umieszczając informacje o wykonywanym zabiegu.

Dawkowanie
1 świeca na 400-500 m3

Nr pozwolenia: MRiR-43/2005
Producent: Octavius

Opakowanie: 90 g | Karton: 48 szt.

Świeca dymna Dobol
Substancja czynna: cyfenotryna 7,2%
Formulacja: świeca

Zastosowanie

Opis działania

Muchy, komary, pchły,
karaczany (karaluchy i prusaki),
roztocza, trojszyki ulce, skórniki
kolczatki, omacnice spichrzanki
(mole spożywcze). Preparat
z powodzeniem można
stosować przy zwalczaniu
pluskiew domowych.

Świeca nie zawiera sprężonego gazu, działa bez efektu spalania,
posiada szeroki zakres stosowania oraz łatwy i bezpieczny sposób
użycia. Zawarte w bombie zamgławiającej składniki doskonale
wnikają we wszystkie szczeliny i szpary, docierając do miejsc ukrycia
insektów. Środek nie pozostawia po sobie sadzy ani pyłu i odznacza
się dużym bezpieczeństwem użycia. Nie ma ryzyka samozapłonu
lub wybuchu. Do działania wymaga wyłącznie wody, w reakcji
z którą po kilku minutach tworzy gęstą, owadobójczą mgłę.

Dawkowanie
Owady latające:1 świeca na 130 m3 czyli 50 m2
Owady biegające: 1 świeca na 65 m3 czyli 25 m2

Nr pozwolenia: MZ4451/11
Producent: Kwizda-France S.A.S

Opakowanie: 100 g | Karton: 6 szt.
20 g | 30 szt. | 10 g | 6 szt.

D E Z Y N S E K C J A | INSEK T YCYDY
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Talisma EC
Substancja czynna: cypermetryna 7,89%
Formulacja: EC płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Szkodniki
magazynowe: wołki
zbożowe, kapturniki
zbożowcowe, trojszyki,
spichlerze surynamskie.

Preparat stosuje się przy użyciu automatycznych aplikatorów montowanych
na przenośnikach taśmowych, bezpośrednio na ziarno. Środek zapewnia
długotrwałą ochronę nawet powyżej 1 roku w zalecanej dawce 20 ml/
tonę ziarna. Jeśli wymagana jest ochrona w krótszym czasie, dawka
10 ml/tonę ziarna daje zadowalające efekty do 6 miesięcy.

Dawkowanie
Zalecana dawka: 2 l/100 ton ziarna.
Liczba zabiegów: 1/partię zmagazynowanych ziaren.
Zalecana ilość wody: 48 l/100 ton ziarna.

Nr pozwolenia: R-3/2016d
Producent: UPL Polska Sp. z o. o.

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt.

Tathrin EC
Substancja czynna: cypermetryna 5%, imidachlopryd 2%
Formulacja: EC płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Pluskwy, mrówki,
karaczany, prusaki.

Preparat o wyjątkowym połączeniu dwóch składników aktywnych wykazuje
działanie knock-down i działanie przedłużone do 4 tygodni. Produkt
zaczyna działać po 10 minutach od momentu zastosowania. Przedłużone
działanie pyretroidu cypermetryny jest wzmacniane przez synergiczne
działanie neonikotynoidu imidaklopridu, co zwiększa skuteczność produktu
przy minimalizacji problemów związanych z odpornością.

Dawkowanie

Ć!!!

NOWOŚ
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Pluskwy:
niechłonne powierzchnie: 100 ml w 10 l wody | powierzchnie chłonne: 200 ml w 10 l wody.
Mrówki i karaczany:
niechłonne powierzchnie: 200 ml w 10 l wody | powierzchnie chłonne: 300 ml w 10 l wody.
1l roztworu na 20 m2.

Nr pozwolenia: MZ8093/20
Producent: Zapi
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Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.

XILIX GEL
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Trójskładnik na muchy
Substancja czynna: chlorfenapyr 10%, ditlenek krzemu-amorficzny 0,15%,
		
tetrametryna 0,001%
Formulacja: proszek oraz rozpuszczalnik

Zastosowanie

Opis działania

Muchy oraz inne
owady latające.

Wyjątkowo skuteczny preparat przeznaczony do stosowania w
pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarczych, fabrycznych,
pomieszczeniach dla zwierząt, użyteczności publicznej i magazynach a
także w pojemnikach na odpady. Produkt składa się z trzech substancji
czynnych, które tworzą wyjątkowo skuteczny środek eliminujący owady.

Dawkowanie
Malowanie: 50 ml preparatu na m2.. Roztwór wystarczy na ok. 160 m2.
Malować ok. 30 fragmentów powierzchni o wymiarach 10 x 30 cm.

Nr pozwolenia: MZ6535/16
Producent: Agrol

Opakowanie: 1 kg | Karton: 4 szt.

VectoBac 12 AS
Substancja czynna: bacillus thuringiensis israelensis serotyp H 14
		
szczep AM65-52, 116 g/l
Formulacja: AS płynna

Zastosowanie

Opis działania

Larwy komarów
i meszek.

Środek przeznaczony do zwalczania larw komarów w
wodach stojących oraz larw meszek w wodach płynących. Po
spożyciu preparatu larwy przestają pobierać pokarm,
a ich śmierć następuje po kilku dniach. Preparat można stosować na
zbiornikach wodnych z wyłączeniem zbiorników i ujęć wody pitnej.

Dawkowanie
Komary: Kanały melioracyjne, stawy, oczka wodne, zbiorniki retencyjne: 0,5-1 l/ha.
Wody zanieczyszczone: 1,2-2,4 l/ha.
Meszki: 25-75 mg/l wody płynącej
Stężenie powinno być utrzymane w nurcie w czasie 15 minut.

Nr pozwolenia: MZ4075/10
Producent: Sumitomo

Opakowanie: 10 l | Karton: 2 szt.

Xilix Gel
Substancja czynna: permetryna 4,13 g/l
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Szkodniki drewna.

Wysokiej jakości, wydajny preparat owadobójczy. Doskonała penetracja
i siła przenikania przez powierzchnię materiału dzięki tiksotropowej
formule pozwala na nakładanie grubych warstw bez spływania. Pozwala
uniknąć wiercenia i wtryskiwania, bardzo dyskretny, nie barwi drewna.

Dawkowanie
Gotowy do użycia można zastosować poprzez: spryskiwanie, nakładanie pędzlem, natryskiwanie.

Nr pozwolenia: MZ6598/16
Producent: adkalis Groupe Berkem
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Opakowanie: 20 l | Paleta: 27 szt.

Wymiary: 510 x 300 mm

Zastosowanie

Opis działania

Owady latające
i biegające.

Jest to największy lep o bardzo szerokim zastosowaniu w
zależności od potrzeb klienta. Przez swoją dużą powierzchnię
znakomicie nadaje się do pomieszczeń gospodarczych.

Sposób użycia
Lep gotowy do użycia, wystarczy zdjąć papier ochronny i zawiesić na ścianie
lub ułożyć na podłodze. Lep można rozcinać na dowolne wymiary.

Producent: Set

Dostępny: lep biały | Karton: 5 x 20 szt.
lep czarny | 5 x 20 szt.

DEZYNSEKCJA | PUŁAPKI LEPOWE

Lep kurtyna biały lub czarny

Panko pułapka na chrząszcze L-Trap
Wymiary: 21 x 10 cm, wysokość 2,8 cm

Zastosowanie

Opis działania

Żywiaki chlebowcowe, mrzyki
muzealne, mrzyki dziewannowce,
szubaki smirove, kołatki domowe,
spuszczele pospolite i inne.

Specjalistyczna pułapka świetlna, do monitorowania chrząszczy
latających. Elementem odpowiedzialnym za wabienie są
płytki fotoluminescencyjne. W ciemności płytki emitują
światło o długości fali atrakcyjnej dla chrząszczy muzealnych.
Zalecana do monitoringu w muzeach i bibliotekach.

Sposób użycia
Pułapki należy wystawiać blisko okien, najlepiej na parapetach lub regałach
lub w miejscy dobrej ekspozycji na światło sztuczne.

Producent: Panko

Opakowanie: 5 szt. | Karton: 20 szt.
2 szt. | 20 szt.

Panko sznurek lepowy na muchy
Wymiary: 700 m lub 400 m

Zastosowanie

Opis działania

Muchy.

Nietoksyczny lep do odławiania much w budynkach inwentarskich oraz
szklarniach. Muchy preferują siadanie na powierzchniach o wyrazistych
krawędziach dzięki czemu sznurek charakteryzuje bardzo wysoka
skuteczność. Powierzchnia klejąca odporna jest na temperatury sięgające
70°C i nie spływa. W skład zestawu wchodzą: szpula ze sznurem 700m lub
400m, pusta szpula, uchwyt, korba, elementy montażowe, instrukcja.

Sposób użycia
Należy wyznaczyć stałe punkty montażu sznurka, następnie rozwinąć lep.
Gdy lep zostanie całkowicie zapełniony muchami, wystarczy przekręcić korbą
i świeży odcinek lepu jest gotowy do chwytania następnych much.

Producent: Panko

Dostępny: zestaw+ sznurek 700 m lub 400 m | Karton: 1 szt.
sznurek 700 m lub 400 m | 10 szt.

DEZYNSEKCJA | PUŁAPKI LEPOWE
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Pitfall Cone pułapka na wołki zbożowe
Wymiary: średnica 9 cm, wysokość 11,5 cm

Zastosowanie

Opis działania

Wołki zbożowe,
wołki ryżowe i
inne szkodniki
magazynowe.

Pułapka jest stworzona do obserwacji szkodników w złożach zboża. Może
być zastosowana zarówno na powierzchni jak i w ziarnie do 50 cm pod
powierzchnią zboża. Wierzchnia strona pułapki jest specjalnie stworzona po
to by insekty nie mogły się poruszać wzdłuż powierzchni bez wpadnięcia
do jednego z otworów pułapki. Wewnętrzna górnej krawędzi pułapki jest
powleczona teflonem, co uniemożliwia owadom wspinaczkę do góry.

Sposób użycia
Założyć zieloną pokrywkę na przezroczysty pojemnik, doczepić sznurkiem etykietę do pułapki.
Umieścić pułapkę w pryzmie, tak żeby etykieta była widoczna.

Producent: Agrisense

Karton: 10 szt.

Pułapka na muchy końskie H-trap
Wymiary: 2,2 m wysokosci

Zastosowanie

Opis działania

Muchy końskie.

Pułapka działa bez potrzeby stosowania substancji chemicznych i energii
elektrycznej. Istota działania opiera się na mylnym rozpoznawaniu
przez owady potencjalnej ofiary w dużej czarnej gumowej kuli.

Sposób użycia
Maksymalny zasięg do10 tys. m2.

Producent: Alcochem

Sztuka | Karton: 1 szt.

Pułapka sadownicza
Wymiary: 21 x 14 cm, wysokość 11 cm

Zastosowanie

Opis działania

Owady szkodliwe
w sadownictwie.

Pułapka przeznaczona jest do monitorowania i odławiania owadów. W
pułapce można zastosować feromon na konkretny rodzaj owadów. Do lepu
dołączony jest sznureczek do wieszania pułapki na konarach drzew.

Sposób użycia
Pułapkę składa się w domek w kształcie delty, który jest wewnątrz całkowicie pokryty klejem.

Producent: Set
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Sztuka | Karton: 100 szt.
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Sens arkusz kleisty ogrodowy
Wymiary: 24 x 17cm

Zastosowanie

Opis działania

Mszyce, wciornastki,
mączniki szklarniowe
oraz inne szkodniki.

Żółte tablice pokryte klejem odpornym na warunki atmosferyczne. Żółty kolor
wabi szkodniki. Tablice używane są do monitorowania obecności szkodników
roślin w sadach i ogródkach warzywnych. Stosujemy je również w ochronie
roślin ozdobnych. Łatwe w zastosowaniu. Bezpieczne dla roślin i otoczenia.

Sposób użycia
Lep gotowy do użycia, wystarczy zdjąć papier ochronny.

Producent: Sens

Opakowanie: 10 szt. | Karton: 50 szt.

Sens marker lep w rolce
Wymiary: 0,25 x 10m

Zastosowanie

Opis działania

Muchy i inne uciążliwe
owady latające.

Taśma lepowa przeznaczona jest do użycia we wszystkich
pomieszczeniach, zwłaszcza gospodarczych, magazynach, przetwórniach
itd. Rolkę zawiesić w miejscu największej aktywności owadów.

Sposób użycia
Lep zawiesić w miejscu gromadzenia się owadów. Lep rozwijać
z rolki i zdejmować papier ochronny wg. potrzeby.

Producent: Sens

Sztuka | Karton: 20 szt.
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AF Demi Diamond
pułapka przezroczysta
Zastosowanie

Opis działania

Muszki owocowe,
mole spożywcze oraz
mole odzieżowe.

Uniwersalna pułapka do monitoringu owadów latających przeznaczona do
użytku w pomieszczeniach. Mały pojemnik w dolnej części pozwala dodać
substancję przyciągającą owady, co zwiększa skuteczność lepu. Trójkątne
wycięcia pozwalają łatwo i szybko sprawdzić stan pułapki i liczbę
przylepionych owadów. Zmiana wkładu lepowego jest prosta i szybka.

Sposób użycia
Wkłady do pułapki:
Muszki owocowe - zastosować wkład żółty.
Mole spożywcze - zastosować wkład z zielona kratką.
Mole odzieżowe - zastosować wkład z niebieska kratką.

Producent: Killgerm

Pułapka | Karton: 50 szt.

AF wkłady lepowe na karaczany
Zastosowanie

Opis działania

Karaczany.

Wkłady lepowe do monitoringu z czerwoną kratką. Zawarty w kleju
skoncentrowany atraktant zapewnia najwyższą skuteczność. Nie zawiera
insektycydów oraz innych szkodliwych substancji chemicznych. Dodatkowo
powleczenie folią zabezpieczającą chroni wkład przed wilgocią.

Sposób użycia
Wkład umieścić w pułapce monitorującej.

Producent: Killgerm

Opakowanie: 10 szt. | Karton: 100 szt.

AF wkłady lepowe na mkliki
Zastosowanie

Opis działania

Mole spożywcze.

Wkłady lepowe do monitoringu z zieloną kratką. Lep płaski
powleczony z jednej strony jest nieschnącym klejem, służy do
wykrywania i monitorowania moli spożywczych. Dzięki zawarciu
atraktantu w kleju zbędne jest stosowanie tabletek wabiących.

Sposób użycia
Wkład umieścić w pułapce Demi Diamond.

Producent: Killgerm
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Opakowanie: 10 szt. | Karton: 100 szt.
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Zastosowanie

Opis działania

Mole odzieżowe.

Wkłady lepowe do monitoringu z niebieską kratką. Lep płaski
powleczony z jednej strony jest nieschnącym klejem, służy do
wykrywania i monitorowania moli odzieżowych. Dzięki zawarciu
atraktantu w kleju zbędne jest stosowanie tabletek wabiących.

Sposób użycia
Wkład umieścić w pułapce Demi Diamond.

Producent: Killgerm

Opakowanie: 10 szt. | Karton: 100 szt.
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AF wkłady lepowe na mole odzieżowe

AF wkłady lepowe na owocówkę
Zastosowanie

Opis działania

Muszki owocówki.

Wkłady lepowe do monitoringu w kolorze żółtym,
skutecznie przyciąga muszki owocówki.

Sposób użycia
Wkład umieścić w pułapce Demi Diamond.

Producent: Killgerm

Opakowanie: 50 szt. | Karton: 100 szt.

Ferokap EP
Zastosowanie

Opis działania

Mkliki mączne, omacnice
spichrzanki i inne
mole spożywcze.

Feromonowa taśma kleista, do stosowania wewnątrz pomieszczeń,
którą można stosować w pomieszczeniach magazynowych,
młynach, zakładach przetwórczych, piekarniach itp.

Sposób użycia
Lep wyjąć z opakowania lekkim okrężnym ruchem. Wyjęcie można ułatwić ogrzaniem w rękach.

Producent: Moudry

Sztuka | Karton: 100 szt.
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Lejkowa pułapka na mkliki
+ 4 feromony
Zastosowanie

Opis działania

Mkliki mączne,
mkliki próchniczki,
omacnice spichrzanki,
mkliki daktylowce.

Pułapka służy do monitorowania i wczesnego wykrywania owadów.
Pozwala określić rodzaj i ognisko występowania szkodnika, rozmiar i
granice infestacji oraz niezbędny obszar do chemicznej dezynsekcji.
Do wyeliminowania ryzyka wydostania się mklików z pułapki w
trakcie otwierania pojemnika można zastosować w pułapce lep.

Sposób użycia
Stosować w rozstawie10 m - 20 m. Maksymalnie 1 pułapka na 600 m3 (100 m2 wysokość hali 6 m).

Producent: Agrisense

Pułapka 1 szt.+ 4 feromony | Karton: 16 szt.

Lep do lejkowej pułapki na mkliki
Zastosowanie

Opis działania

Mkliki mączne, mkliki próchniczki,
omacnice spichrzanki,
mkliki daktylowce.

Wkład lepowy do lejkowej pułapki na mkliki
i omacnice. Dzięki niemu złapane owady nie
wydostaną się z pułapki po jej otwarciu.

Sposób użycia
Oderwać papier ochronny i umieścić lep w pułapce.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 5 x 20 szt.

Marker ephestia plodia Ferolep
Wymiary: 20 x 6 cm

Zastosowanie

Opis działania

Mkliki mączne i inne
gatunki mklików oraz
omacnicy spichrzanki.

Lep płaski służy do wykrywania i monitorowania populacji osobników
dorosłych. Marker z jednej strony powleczony jest nie schnącym
klejem i nasączony feromonem. Owady przyklejają się do pułapki,
wabione przez feromon płciowy. Marker nie zawiera insektycydu.

Sposób użycia
Oderwać papier ochronny od lepkiego kartonu. Umieścić lep w pobliżu miejsca występowania szkodnika.

Producent: Propher

50

Sztuka | Karton: 1 000 szt.
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Wymiary: 22 x 7,8 cm

Zastosowanie

Opis działania

Omacnice spichrzanki, mkliki
mączne, mkliki daktylowce,
mkliki próchniczki.

Lep płaski z feromonem przeznaczony do monitorowania
obecności owadów poprzez ich wychwytywanie. W warunkach
standardowych lep należy wymieniać co 2 do 4 tygodni.

Sposób użycia
Usunąć papier ochronny, zawiesić lep w wybranym miejscu, najlepiej na wysokości 2 - 2,5 m.

Producent: Sens

Sztuka | Karton: 500 szt.

Moth Suppression - pułapka na mole
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Marker ephestia plodia Sens

Wymiary: 15 x 15cm, głębokość 19 cm

Zastosowanie

Opis działania

Mole spożywcze.

Pierwsza pułapka używana zarówno do monitoringu osobników
męskich i żeńskich. Feromon męski wabi przez okres 2 miesięcy,
natomiast atraktant żeński jest aktywny przez 1 miesiąc. Zawartość
opakowania: 10 pułapek klejowych, 20 feromonów męskich i
atraktantów żeńskich, lupa, pęseta, 10 drucików do zawieszania.

Sposób użycia
Umieścić przynętę w pułapce. Rozmieścić pułapki od 1 - 2 szt. na 30 m2.

Producent: Insects Limited

Opakowanie: 10 szt. | Karton: 10 szt.

Moth Suppression – atraktant
Wymiary: szerokość 1 cm, wysokość 4 cm

Zastosowanie

Opis działania

Mole spożywcze.

Atraktant do pułapki Moth Suppression
pakowany w słoiki z polipropylenu w zestawach po 10 sztuk. Pozwalają na
wydłużenie atrakcyjności pułapki. Zarówno samce i samice wabione są przez
jedną przynętę zawierającą feromon płciowy oraz atraktant pokarmowy.

Sposób użycia
Umieścić przynętę w pułapce. Do umieszczenia przynęty w pułapce należy użyć pęsety.

Producent: Insects Limited

Opakowanie: 10 szt. | Karton: 24 szt.
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Pułapka na prusaki Marker x3
Wymiary: 6,5 x 10 cm

Zastosowanie

Opis działania

Prusaki, karaluchy.

Trójdzielna pułapka na karaluchy i prusaki z tabletką wabiącą do
monitoringu i do zwalczania populacji karaczanów. Komplet składa
się z 10 potrójnych pułapek i 30 tabletek wabiących owady.

Sposób użycia
1 pułapka na 9 m2

Producent: Set

Opakowanie: 30 szt. | Karton: 30 op.

Panko pułapka na mklika
Wymiary: 14 x 9,5 cm, wysokość 2 cm

Zastosowanie

Opis działania

Omacnice spichrzanki,
mkliki mączne, mkliki
daktylowce, mkliki
próchniczki.

Pułapka lepowa z dyspenserem feromonowym służy do
monitorowania obecności szkodników poprzez ich odławianie.
Pułapka zaopatrzona jest w dyspenser zawierający żeński feromon
płciowy owada. Feromon przywabia do pułapki samce owadów.

Sposób użycia
Pułapka zabezpiecza od 20 m2 do max. 100m2.
Optymalna wysokość na jakiej powinny być rozmieszczane to 2 - 2,5 m.

Producent: Panko

Opakowanie: 10 szt. | Karton: 10 op.

Panko pułapka na mklika trójdzielna
Wymiary: 10 x 7 cm, wysokość 2 cm

Zastosowanie

Opis działania

Omacnice spichrzanki,
mkliki mączne,
mkliki daktylowce,
mkliki próchniczki.

Pułapka lepowa z dyspenserem feromonowym służy do monitorowania
obecności szkodników poprzez ich odławianie. Stała obecność pułapki
emitującej żeński feromon płciowy daje szansę skutecznego i bardzo znacznego
ograniczenia populacji samców a co za tym idzie ogólnej populacji szkodników.

Sposób użycia
Pułapka zabezpiecza od 20 m2 do max. 100 m2.
Optymalna wysokość na jakiej powinny być rozmieszczane to 2 - 2,5 m.

Producent: Panko
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Opakowanie: 3 szt. | Karton: 100 szt.
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Wymiary: 18 x 10 cm, wysokość 2 cm

Zastosowanie

Opis działania

Prusaki, karaluchy.

Pułapka lepowa z atraktantem pokarmowym służy do monitorowania
obecności szkodników poprzez ich wychwytywanie. Wabik zawarty w
tabletce przywabia do pułapki owady znajdujące się w okolicy.

Sposób użycia
1 pułapka na 16 - 25 m2

Producent: Panko

Opakowanie: 15 szt. | Karton: 8 op.

Panko pułapka na prusaki trójdzielna
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Panko pułapka na prusaki

Wymiary: 7 x 10 cm, wysokość 2 cm

Zastosowanie

Opis działania

Prusaki, karaluchy.

Pułapka lepowa z atraktantem pokarmowym w postaci tabletki. Służy
do monitorowania obecności szkodników biegających poprzez ich
wychwytywanie. Pułapki zaleca się umieszczać w obudowach ochronnych.

Sposób użycia
1 pułapka ok. 9 m2

Producent: Panko

Opakowanie: 30 szt. | Karton: 50 op.

Pułapka na prusaki TRAPPIT
Wymiary: 16 x 11,5 cm, wysokość 2 cm

Zastosowanie

Opis działania

Prusaki, karaluchy.

Pułapka wabi wszystkie gatunki karaczanów we wszystkich stadiach
rozwojowych. W pułapkach stosuje się wysoce skuteczny atraktant.
Karaluchy nie jedzą atraktantu ale są przyciągane do pułapki przez
zapach, gdzie zostają złapane na kleistą powierzchnie.

Sposób użycia
Odkleić papier ochronny z lepu, przykleić tabletkę wabiącą w centralnym
punkcie pułapki. Złożyć i uformować trapez nad powierzchnią kleistą.

Producent: Agrisense

Opakowanie: 5 szt. | Karton: 24 op.
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Panko pułapka na karaluchy
z granulatem wabiącym
Wymiary: 20 x10 cm, wysokość 2,8 cm

Zastosowanie

Opis działania

Prusaki, karaluchy.

Pułapka idealna do krótkotrwałego monitoringu obecności szkodników,
poprzez ich odławianie. Atraktant w postaci granulatu charakteryzuje
się bardzo szybką emisją zapachu, dlatego pułapka uzyskuje
maksymalną skuteczność już w pierwszych minutach pracy.

Sposób użycia
Pułapkę należy wystawić w pobliżu miejsc, w których stwierdzono aktywność owadów.

Producent: Panko

Opakowanie: 5 szt. | Karton: 20 op.

Catchmaster pułapka na pluskwy
Wymiary: 7 x 5 cm, wysokość 1,7 cm

Zastosowanie

Opis działania

Pluskwy.

Pułapka na pluskwy została zaprojektowana do monitorowania i wykrywania
pluskiew na wczesnym etapie infestacji. Specjalna tekstura przyciąga
pluskwy, które sprawdzając bazę zostają uwięzione w kleju. Przezroczysta
góra pozwala na łatwą kontrolę. Pułapkę można łatwo wsunąć między
materac a stelaż, należy ją umieścić na czterech rogach materaca.

Sposób użycia
Pułapkę należy wystawić w pobliżu miejsc, w których stwierdzono aktywność pluskwy.

Producent: Catchmaster

Opakowanie: 4 szt. | Karton: 24 szt.

Pułapka na pluskwy Bed Bug
Wymiary: 10 x 11,5 cm, wysokość 2 cm

Zastosowanie

Opis działania

Pluskwy.

Pułapka lepowa służy do monitorowania obecności owadów poprzez ich
odławianie. Podstawa wewnątrz powleczona jest nie schnącym klejem,
który w swoim składzie zawiera atraktant kairomonowy. Pułapki stosujemy
w miejscach w których nie przebywają ludzie, ponieważ ciało ludzkie jest
bardziej atrakcyjne dla pluskwy. W pomieszczeniach w których przebywają
ludzie, należy w pułapce użyć dodatkowego atraktantu agregacyjnego.

Sposób użycia
Pomieszczenia puste: Odkleić papier ochronny z lepu, złożyć pułapkę i uformować daszek.
Pomieszczenia używane przez ludzi: w pułapce należy umieścić dodatkowy atraktant.

Producent: Agrisense

54

Opakowanie: 20 szt. | Karton: 20 op.
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Wymiary: 9,5 x 9,5 cm, wysokość 2 cm

Zastosowanie

Opis działania

Prusaki, karaluchy.

Pułapki należy umieszczać wszędzie tam gdzie zaobserwowano
pluskwy lub ślady ich bytowania tj. odchody ze strawionej krwi. Pułapka
uzyskuje maksymalną skuteczność wyłożona m.in. pod łóżkiem, pod
fotelem, pod stolikiem nocnym, wewnątrz opróżnionej skrzyni na
pościel itp. Pułapka jest skuteczna przez 4 tygodnie od wystawienia.

Sposób użycia
Odkleić papier ochronny z lepu, złożyć pułapkę i uformować trapez, następnie włożyć atraktant.

Producent: Panko

Opakowanie: 5 szt. | Karton: 20 szt.

Panko pułapka na trojszyki
Wymiary: 11,5 x 11,5 cm, wysokość 1,5 cm

Zastosowanie

Opis działania

Trojszyki gryzące,
trojszyki ulce, wołki
zbożowe i spichrzele
surynamskie.

Pułapka służy do monitorowania. W pułapce zastosowany jest
atraktant w postaci tabletki. Pułapkę można stosować w miejscach
o dużym zapyleniu. Trojszyk wabiony atraktantem wchodzi przez
kanaliki i zostaje w środku. Pułapka nie zawiera insektycydów.
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Panko pułapka lepowa na pluskwy
z atraktantem

Sposób użycia
Tabletkę umieścić w pułapce. Pułapkę umieść na gładkiej powierzchni.

Producent: Panko

Opakowanie: 15 szt. | Karton: 10 op.

Pułapka na mole ubraniowe M-Trap
Wymiary: 17 x 8 cm, wysokość 3 cm

Zastosowanie

Opis działania

Mole ubraniowe.

Specjalistyczna pułapka o nowatorskiej konstrukcji, umożliwia łatwy
monitoring obecności mola włókienniczka i mola kożusznika. Pułapka
ma sztywną konstrukcję a feromon jest dodany bezpośrednio do
kleju. Można ją postawić na półce lub zawiesić za pomocą dołączonej
zawieszki. Nie należy umieszczać 2 pułapek w bezpośredniej bliskości.

Sposób użycia
Rozłożyć pułapkę, zdjąć listek papieru zabezpieczający powierzchnię klejącą. Uformować pułapkę w trapez.

Producent: Panko

Opakowanie: 10 szt. | Karton: 10 op.
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Pułapka na rybiki cukrowe
Wymiary: 11,5 x 11,5 cm, wysokość 1,5 cm

Zastosowanie

Opis działania

Rybiki cukrowe
(Srebrzyki)

Pułapkę można wystawić w dowolnym pomieszczeniu, w którym
zaobserwowaliśmy ślady obecności owadów. Zawiera atraktant, skutecznie
wabiący rybiki. Pułapkę należy umieścić na gładkich powierzchniach.

Sposób użycia
Atraktant umieścić w zasobniku pułapki.

Producent: Panko

Opakowanie: 10 szt. | Karton: 50 szt.

Sp-locator pułapka na mkliki
Wymiary: 10 x 7 cm, wysokość 1,5 cm

Zastosowanie

Opis działania

Mkliki mączne,
mkliki próchniczki,
omacnice spichrzanki,
mkliki daktylowce.

Pułapka z feromonem wabiącym mole spożywcze. Podstawa
pułapki wewnątrz powleczona jest nie schnącym klejem. W środku
tekturowej pułapki należy umieścić wabik feromonowy. Owady
dostają się do pułapki, wabione przez żeński feromon płciowy.

Sposób użycia
1 pułapka na 30 m2

Producent: Agrisense

Opakowanie: 20 szt. | Karton: 10 op.

Tobacco Pest Trap Mo-Be pułapka
na świdrzyka cygarowca
Wymiary: 16 x 9 cm, wysokość 1,5 cm

Zastosowanie

Opis działania

Świdrzki cygarowce,
mkliki próchniaczki.

Pułapka zawiera w dozowniku kombinację feromonów, która jest
optymalną dawką feromonów dla obu gatunków szkodników.
Nowatorski polimer w systemie dozownika pozwala na równomierne
uwalnianie się feromonu. Pułapkę i wabik wymieniać co 6 tygodni.

Sposób użycia
Zdjąć papier ochronny, wyjąć feromonowy wabik z saszetki i umieścić
w centralnym miejscu lepu. Złożyć pułapkę w kształcie trapezu.

Producent: Agrisense
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Pułapka | Karton: 10 x 20 szt.
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Wymiary: 76 x 58 mm

Zastosowanie

Opis działania

Omacnice spichrzanki,
mkliki mączne,
mkliki próchniaczki,
mkliki daktylowce

Wkłady wymienne z atraktantem zawartym w kleju stosowane do plastikowych
detektorów, służące do monitorowania obecności moli spożywczych.
Wkład posiada nadrukowaną siatkę ułatwiającą zliczania owadów. Został
powleczony folią zabezpieczającą, co zwiększa odporność na wilgoć.

Sposób użycia
Zdjąć papier zabezpieczający powierzchnię klejącą i umieścić w obudowie detektora.
Optymalna wysokość wystawiania: 2 - 2,5 m

Producent: Sens

Opakowanie: 100 szt. | Karton: 10 op.

Wkłady wymienne
do detektorów Sens
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Wkłady do detektorów
na mole spożywcze

Wymiary: 76 x 58 mm

Zastosowanie

Opis działania

Prusaki i karaluchy.

Wkłady wymienne do plastikowych detektorów do monitorowania.
Wkład posiada nadrukowana siatkę ułatwiającą zliczanie
owadów, poza tym został powleczony folią zabezpieczającą i
jest odporny na wilgoć. Atraktant jest zawarty w kleju.

Sposób użycia
Zdjąć papier zabezpieczający powierzchnię klejącą i umieścić w obudowie detektora.

Producent: Sens

Opakowanie: 100 szt. | Karton: 10 op.

Wkłady wymienne
do detektorów Suterra
Wymiary: 76 x 58 mm

Zastosowanie

Opis działania

Prusaki i karaluchy.

Wkłady wymienne do plastikowych detektorów do
monitorowania. W kleju jest zawarty atraktant. Wkład posiada
nadrukowana siatkę ułatwiającą zliczanie owadów.

Sposób użycia
Zdjąć papier zabezpieczający powierzchnię klejącą i umieścić w obudowie detektora.

Producent: Agrisense

Opakowanie: 100 szt. | Karton: 20 op.
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Catchmaster pułapka
na muchy 975-8 z atraktantem
Zastosowanie

Opis działania

Muchy.

Pułapka służy do monitorowania obecności much poprzez ich odławianie.
W samo rozpuszczanym woreczku jest atraktant, który po rozpuszczeniu
w wodzie wabi owady. Pułapkę wieszamy w nasłonecznionych miejscach.
Należy uzupełniać wodę i nie dopuścić do wyschnięcia pułapki.

Sposób użycia
Odkręcić korek pułapki, napełnić wodą do poziomu zaznaczonego na bokach opakowania FILL LEVEL.

Producent: Catchmaster

Pułapka | Karton: 75 szt.

Master FLY TRAP XL pułapka na muchy
Wymiary: średnica 19,5 cm

Zastosowanie

Opis działania

Muchy.

Dzięki specjalnej konstrukcji pułapki, muchy bez problemu do niej wchodzą,
ale nie są w stanie już z niej się wydostać. Wabione są specjalnie dobranymi
atraktantami pochodzenia spożywczego. Jest całkowicie ekologiczna
i nie zawiera żadnej chemii. Pułapka do stosowania wyłącznie do użytku
zewnętrznego, po około 3 - 4 dniach uzyskuje pełną aktywację.

Sposób użycia
Do pojemnika wsypać zawartość torebki z substancją wabiącą i zalać 1 l wody.
Pułapkę należy zawiesić w nasłonecznionym miejscu.

Producent: ORMA S.r.l.

Pułapka | Karton: 25 szt.

Pułapka Flybuster Trap Z.R.Z.R.
Wymiary: średnica 10 cm, wysokość 21 cm

Zastosowanie

Opis działania

Muchy.

Wyjątkowo skuteczna pułapka, nie zawiera substancji toksycznych, jest
nietoksyczna dla ludzi i otoczenia. Roztwór w zależności od warunków
oświetlenia i temperatury potrzebuje od 24 do 48 godzin, aby osiągnąć
maksymalną skuteczność. Działanie pułapki jest lepsze, jeżeli temperatura jest
wyższa niż 250 C. Należy uzupełniać wodą i nie dopuścić do wyschnięcia pułapki.

Sposób użycia
Wsypać atraktant i dolać 6 l wody, ostrożnie potrząsnąć. Zawiesić lub postawić w miejscu
nasłonecznionym na wysokości minimum 1,5 m. 1 pułapka na 20 - 30 m2.

Producent: Zapi
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Pułapka+ atraktant w proszku 240 g | Karton: 20 szt.
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Zastosowanie

Opis działania

Muchy.

Atraktant jest wyjątkowo skuteczny do łapania i zwalczania wszystkich gatunków
much. Nie zawiera substancji toksycznych, jest nietoksyczny dla ludzi i otoczenia.

Sposób użycia
Wsypać atraktant do pułapki Flybuster i dolać 6 l wody, ostrożnie potrząsnąć.

Producent: Zapi

Atraktant 240 g | Karton: 12 szt.

Pułapka na muchy RedTop
Wymiary: 3 l - średnica 19,5 cm

Zastosowanie

Opis działania

Muchy.

Dzięki specjalnej konstrukcji pułapki muchy bez problemu do niej wlatują,
ale nie są w stanie już z niej się wydostać. Wabione są specjalnie dobranymi
atraktami pochodzenia spożywczego. Jest całkowicie ekologiczna i nie
zawiera żadnej chemii. Pułapka do stosowania wyłącznie do użytku
zewnętrznego, po około 4 dniach uzyskuje pełną aktywację.
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Atraktant do pułapki Flybuster

Sposób użycia
Wsypać do pojemnika zawartość torebki z substancją wabiącą i zalać 1 l wody.
Pułapkę należy zawiesić w nasłonecznionym miejscu.

Producent: Unconventional Engineering cc

Pułapka 8 l | Karton: 25 szt.
3 l | 50 szt.

RedTop atraktant na muchy
Zastosowanie

Opis działania

Muchy.

Wabik na muchy pozwala na wielokrotne użycie pułapki na muchy
Redtop. Wystarczy wylać zawartość zapełnionej pułapki i uzupełnić
worek na muchy nowym wkładem zgodnie z instrukcją.

Sposób użycia
Wsypać do pojemnika zawartość torebki z substancją wabiącą i zalać 1 l
wody. Pułapkę należy zawiesić w nasłonecznionym miejscu.

Producent: Unconventional Engineering cc

Atraktant | Karton: 50 szt.

D E Z Y N S E K C J A | P U Ł A P K I Z AT R A K TA N T E M I F E R O M O N E M

59

COVER TRAPS®
GOTOWA DO UŻYCIA klejowa pułapka feromonowa
• powierzchnia klejąca odporna na wysychanie,
działanie promieni słonecznych, opady deszczu
• przezroczysta obudowa pozwala z odległości
kontrolować ilość odłowionych owadów
• specjalna konstrukcja i kształt pułapki
zapobiegają zanieczyszczeniu przez liście

PUŁAPKA JEST
BEZPIECZNA DLA
PTAKÓW
I ZAPYLACZY

Foto by Jarosław Pawłowicz

Set Bartłomiej Pankowski
ul. Polna 9G,
05-500 Mysiadło

panko@panko.pl
www.panko.pl

Wymiary: średnica 10,5 cm, wysokość 14 cm

Zastosowanie

Opis działania

Muszki owocówki.

Pułapka przeznaczona do monitorowania aktywności muszki owocowej
w pomieszczeniach mieszkalnych, restauracjach, cukierniach,
sklepach oraz miejscach użyteczności publicznej. Zapewnia doskonałe
rezultaty dzięki specjalnej konstrukcji pułapki oraz wyjątkowej
kompozycji płynu, zawierającego wyłącznie naturalne składniki.

Sposób użycia
Wlać atraktant do pułapki. Po upływie 3 - 4 tygodni pułapkę opróżnić i napełnić ponownie płynem wabiącym.

Producent: Aldef Global

Pułapka + płyn 200 ml | Karton: 50 szt.

Pułapka na muszki owocówki
z atraktantem

DEZYNSEKCJA | PUŁAPKI Z ATRAKTANTEM I FEROMONEM

Pułapka na muszki owocówki
z atraktantem

Wymiary: średnica 10 cm, wysokość 21 cm

Zastosowanie

Opis działania

Muszki owocówki.

Pułapka monitorująca, którą można stosować w pomieszczeniach
mieszkalnych, piekarniach, cukierniach, halach produkcyjnych, restauracjach,
sklepach oraz miejscach użyteczności publicznej. Zapewnia skuteczną
ochronę dzięki wyjątkowej kompozycji naturalnego płynu wabiącego.

Sposób użycia
Wlać atraktant do pułapki. Po upływie 4 tygodni pułapkę opróżnić i napełnić ponownie płynem wabiącym.

Producent: Best-Pest

Pułapka + płyn 200 ml | Karton: 12 szt.

Pułapka na osy i muchy
Wymiary: średnica 10 cm, wysokość 21 cm

Zastosowanie

Opis działania

Osy, muchy
i szerszenie.

Pułapka przeznaczona jest do monitorowania owadów na zewnątrz, jak
i wewnątrz budynków. Pułapka jest wysoce skuteczna dzięki wyjątkowej
kompozycji płynu wabiącego oraz specjalnej konstrukcji pułapki.

Sposób użycia
Wlać płyn wabiący do pułapki. Po upływie 3 tygodni, pułapkę opróżnić i uzupełnić płyn wabiący.

Producent: Best-Pest

Pułapka + płyn 400 ml | Karton: 12 szt.
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Płyn do pułapek na muszki
Zastosowanie

Opis działania

Muszki owocówki.

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

Sposób użycia
Płyn wlać do pułapki, po upływie 3 - 4 tygodni pułapkę napełnić ponownie płynem.

Producent: Aldef Global

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
200 ml | 10 szt.

Płyn do pułapek na osy Agrisense
Zastosowanie

Opis działania

Osy.

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

Sposób użycia
Płyn wlać do pułapki.

Producent: Agrisense

Płyn: 5 l | Karton: 2 szt.
1 l | 4 szt.

Płyn do pułapek na osy i muchy
Zastosowanie

Opis działania

Osy i muchy.

Płyn wabiący osy i muchy, który pozwala na ponowne wykorzystanie
pułapki poprzez opróżnienie pełnej pułapki i uzupełnienie nowym
płynem. W dni słoneczne, ubytki płynu uzupełniać wodą.

Sposób użycia
Płyn wlać do pułapki, którą po upływie 3 tygodni napełnić ponownie świeżym płynem.

Producent: Best-Pest
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Płyn: 4,8 l | Karton: 4 szt.
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Płyn do pułapek na osy i muchy
Zastosowanie

Opis działania

Osy i muchy.

Płynny atraktant do pułapki błyskawicznie przywabia owady.
Zwabione zapachem naturalnego wabika osy i muchy przelatują przez
stożkowe otwory do wnętrza pułapki. Owady po bezskutecznych
próbach uwolnienia się ulegają zatopieniu w lepkim płynie.
Pułapki należy zawieszać na drodze przelotu owadów.

Sposób użycia
Płyn wlać do pułapki, po upływie 3 - 4 tygodni pułapkę napełnić ponownie płynem.

Producent: ICB Pharma

Płyn: 200 ml | Karton: 10 szt.

Płyn do pułapek na osy i muchy
Zastosowanie

Opis działania

Osy i muchy.

Płynny atraktant do pułapki błyskawicznie przywabia owady.
Zwabione zapachem naturalnego wabika osy i muchy przelatują przez
stożkowe otwory do wnętrza pułapki. Owady po bezskutecznych
próbach uwolnienia się ulegają zatopieniu w lepkim płynie.
Pułapki należy zawieszać na drodze przelotu owadów.

Sposób użycia
Płyn wlać do pułapki, po upływie 3 - 4 tygodni pułapkę napełnić ponownie płynem.

Producent: Best-Pest
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Płyn: 400 ml | Karton: 10 szt.
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Zastosowanie

Opis działania

Wołki ryżowe i zbożowe, spichlerze
surynamskie i orzechowice,
cygarowce, kapturniki zbożowce,
rozpłaszczyki rdzawe, drobne i
tureckie, trojszyki gryzące i ulce.

Atraktant służy do szybkiego wykrywania szkodników zarówno
w magazynach zbożowych jak i w pustych pomieszczeniach
magazynowych. Ponieważ chrząszcze nie przemieszczają
się na duże odległości, wobec tego im gęściej umieszczone
zostaną pułapki, tym lepsze uzyskamy wyniki kontroli.

Sposób użycia
Wyjąć atraktant z torebki i umieścić w pułapce lub lepie. Wabiki wymieniać co 4 - 6 tygodni.

Producent: Agrisense

Opakowanie: 10 szt. | Karton: 10 szt.
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Atraktant pokarmowy na chrząszcze

Feromon agregacyjny wabiący pluskwy
do pułapki Bed Bug
Zastosowanie

Opis działania

Pluskwy.

Atraktant z dodatkiem feromonu agregacyjnego do pułapek
Bed Bug firmy Agrisense. Zalecany szczególnie w miejscach, które są
regularnie użytkowane przez ludzi. Feromony agregacyjne przyciągają
dorosłe osobniki, zarówno męskie jak i żeńskie, a także nimfy.

Sposób użycia
Atraktant wyjąć z saszetki i przykleić w centralnym miejscu w pułapce klejowej na pluskwy Bed Bug.
Nie otwierać atraktantu .

Producent: Agrisense

Opakowanie: 5 szt. | Karton: 80 szt.

Dyspenser feromonowy Long Life
Zastosowanie

Opis działania

Mkliki mączne
oraz omacnice
spichrzanki oraz inne
mole spożywcze.

Dyspenser feromonowy z tworzywa sztucznego nasycony substancją
wabiącą. Pułapka pozwala określić rodzaj i ognisko występowania
szkodnika, rozmiar i granice populacji oraz niezbędny obszar do chemicznej
dezynsekcji. Feromon można stosować w lejkowej pułapce lub pułapce
typu delta. Dostępne kolory czerwony, zielony, niebieski, żółty.

Sposób użycia
Feromon umieścić w lejkowej pułapce na mkliki lub w centralnej części lepu.
Maksymalnie 1 pułapka na 600 m3 (100 m2 wysokość hali 6 m). Stosować w rozstawie co 10 - 20 m.

Producent: Agrisense

Opakowanie: 10 szt. | Karton: 10 szt.
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Feromon Ephestia elutella
na mklika próchniczka
Zastosowanie

Opis działania

Mklki próchniaczki.

Feromon o przedłużonym działaniu umieszczony w polietylenowej
saszetce do monitorowania szkodników z rodziny moli
produktów żywnościowych oraz moli tytoniowych.

Sposób użycia
Feromon należy wyjąć z opakowania i umieścić w lejkowej pułapce na mkliki.
Można też zastosować w różnego rodzaju pułapkach lepowych .

Producent: Agrisense

Sztuka | Karton: 100 szt.

Feromon Tribolium spp na trojszyki
Zastosowanie

Opis działania

Trojszyki ulce
i trojszyki gryzące.

Feromony mają zastosowanie w pułapkach klejowych służących do
monitoringu szkodników przebywających w produktach mącznych. Pułapka
z feromonem pozwala określić rodzaj i ognisko występowania szkodnika.

Sposób użycia
Feromon przykleić centralnie w pułapce Window Trap lub innej pułapce klejowej.

Producent: Agrisense

Opakowanie: 2 szt.| Karton: 10 szt.

Tabletki wabiące karaczany
Zastosowanie

Opis działania

Prusaki, karaluchy.

Tabletki wabiące o średnicy 8 mm wyprodukowane na bazie składników
spożywczych. Działanie ich polega na wabieniu swoim zapachem. Tabletka
może być stosowana w szerokiej gamie różnych pułapek klejowych.

Sposób użycia
Raz umieszczone na kleistej powierzchni, tabletki zachowują wabiące właściwości przez ok. 8 tygodni.

Producent: Panko
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Tabletki: 30 szt.| Karton: 10 x 10 szt.
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4Improve
Zawieras: mieszanina anionowych
i niejonowych środków powierzchniowo-czynnych

Zastosowanie

Opis działania

Zabiegi dezynfekcyjne,
dezynsekcyjne.

Wielofunkcyjny adiuwant zwiększa przyczepność i dokładność
pokrycia opryskiwanej powierzchni, jak również zapobiega zmywaniu
cieczy przez deszcz, znoszenie przez wiatr i ograniczenie strat
podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Preparat ogranicza
parowanie cieczy z opryskanych powierzchni. Dzięki temu przedłuża
i wzmacnia skuteczność działania danego środka biobójczego.

Sposób użycia
Zalecana dawka: 50 ml preparatu / 10 l cieczy użytkowej.
Zamgławianie na zimno: 100 ml preparatu / 10 l cieczy.

Nr pozwolenia: nie jest wymagane
Producent: Private Lab Sp. z o.o.

Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.

Nośnik Ento Maxx pH
Zawiera: mieszanina oleju parafinowego

Zastosowanie

Opis działania

Zabiegi dezynfekcyjne,
dezynsekcyjne
i agrotechniczne.
Przeznaczony do stosowania
w ochronie upraw rolniczych,
ogrodniczych oraz leśnych.

Preparat posiada starannie dobrane komponenty oparte na
mieszaninie olejów, substancji powierzchniowo czynnych
i buforujących pH, wspomaga działanie środków owadobójczych.
Zapewnią dłuższe utrzymywanie się insektycydów na powierzchni.
Dzięki zastosowaniu efektywnego filtra promieni, zwiększa się
szybkości oraz ilości wnikania substancji aktywnej do komórek
roślinnych oraz do ciała owadów przez powłokę chitynową.

Sposób użycia
Opryskiwanie ultra niskoobjętościowe – ULV: 2 l roztworu na 1 ha
Niskoobjętościowe , LV: 20 l wody na 1 ha, 0,75 l nośnika na 1 ha,
Opryskiwanie standardowe: do 300 l wody na 1 ha, 0,75 l nośnika na 100 l wody,
Opryskiwanie z użyciem dużych objętości wody: powyżej 300 l/ha, 0,5-0,75 l nośnika na 100 l wody.

Nr pozwolenia: nie jest wymagane
Producent: Agromix

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 10 szt.
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Nośnik Grassfil
Zawiera: żywica politerpenowa 85%

Zastosowanie

Opis działania

Zabiegi dezynfekcyjne, dezynsekcyjne
i agrotechniczne. Stosowany jest jako
dodatek do preparatu owadobójczego
Aspermet - przedłuża i wzmacnia
skutecznie jego działanie do
zwalczania kleszczy i komarów.

Wielofunkcyjny adjuwant w formie płynu do sporządzania
emulsji wodnej, przeznaczony do stosowania jako dodatek
zapobiegający zmywaniu przez deszcz kontaktowo
działających insektycydów, fungicydów lub nawozów
do dolistnego dokarmiania roślin oraz antytranspirant –
zapobiegający nadmiernemu parowaniu wody z liści lub igieł.

Sposób użycia
Zalecane stężenie: 100 ml nośnika + 100 ml Aspermetu na 10 l wody.

Nr pozwolenia: nie jest wymagane
Producent: Asplant

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt.

Nośnik Fog 95 EC
Zawiera: olej mineralny 95%

Zastosowanie

Opis działania

Zabiegi dezynfekcyjne,
dezynsekcyjne i agrotechniczne.
Przeznaczony jest do stosowania
w pomieszczeniach budynków
oraz na otwartym terenie.

Preparat wspomagający powoduje zwiększenie przyczepności
np. preparatu owadobójczego do powierzchni liści, zapobiega
zmywaniu preparatu przez opady i ułatwia wnikanie do rośliny,
ogranicza odparowanie wody z kropel cieczy użytkowej
zmniejszając znoszenie preparatu na sąsiednie uprawy.

Sposób użycia
Zalecany do oprysków ULV i LV aparaturą naziemną i agrolotniczą. 100 ml nośnika na 10 l wody.

Nr pozwolenia: nie jest wymagane
Producent: Danmar 
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Opakowanie: 20 l | Paleta: 24 szt.
Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 10 szt.

DEZYNSEKCJA | NOŚNIKI

Nośnik Megafog
Zawiera: glikol propylenowy, gliceryna

Zastosowanie

Opis działania

Zabiegi dezynfekcyjne,
dezynsekcyjne i agrotechniczne.
Może być stosowany w
obiektach inwentarskich,
zakładach wylęgu drobiu,
szklarniach, pieczarkarniach,
magazynach itp.

Preparat wspomaga i zwiększa skuteczność działania
środków biobójczych. Znacznie poprawia słabe właściwości
zamgławiające wody, będącej rozpuszczalnikiem większości
preparatów. Umożliwia równomierne rozprowadzenie
zamgławianego preparatu w pomieszczeniu lub na zewnątrz i może
istotnie zmniejszać jego ilość konieczną do skutecznego zabiegu.

Sposób użycia
Zamgławianie termiczne i ULV: 100 ml nośnika na 1 l roztworu roboczego preparatu na 1000 m3.

Nr pozwolenia: nie jest wymagane
Producent: Docte 

Opakowanie: 20 l | Paleta: 24 szt.
Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.

Nośnik Megafog professional
Zawiera: glikol propylenowy, gliceryna

Zastosowanie

Opis działania

Zabiegi dezynfekcyjne,
dezynsekcyjne i
agrotechniczne. Może
być stosowany w
obiektach inwentarskich,
zakładach wylęgu drobiu,
szklarniach, pieczarkarniach,
magazynach itp.

Preparat wspomaga proces zamgławiania, znacznie
poprawiając właściwości mgły „gorącej” jak i „zimnej”. Zmniejsza
wielkość kropli, przez co zwiększa zasięg zamgławiacza, wydłuża
czas utrzymania się mgły w powietrzu i przedłuża działanie
środków. Gwarantuje równomierne rozprowadzenie środka w
obiekcie. Powoduje zwiększenie przyczepności środka do powierzchni
liści, zapobiega zmywaniu preparatu przez opady i ułatwia wnikanie
do rośliny. Preparat jest niepalny i nie powoduje korozji.

Sposób użycia
Zamgławianie termiczne i ULV: 100 ml nośnika na 1 l roztworu roboczego preparatu na 1000 m3.

Nr pozwolenia: nie jest wymagane
Producent: Docte 

Opakowanie: 20 l | Paleta: 24 szt.
Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
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Nośnik Vk-2 Specjal 80 EC
Zawiera: glikol dietylenowy 915,12g/l

Zastosowanie

Opis działania

Zabiegi dezynfekcyjne,
dezynsekcyjne i
agrotechniczne.

Preparat poprawia zasięg mgły, ułatwia równomierne rozprowadzenie mgły na
powierzchni i w przestrzeni. Zredukowane są straty związanie z parowaniem.
Zmniejsza wielkość kropli przez co zwiększa zasięg zamgławiacza i wydłuża
czas utrzymania się mgły w powietrzu. Neutralne emulgatory zawierają środek
stabilizujący biocyd wymieszany z wodą o wysokim stopniu twardości.

Sposób użycia
Zamgławianie: 500 ml nośnika na 5l wody.

Nr pozwolenia: nie jest wymagane
Producent: Brinkmann 

Opakowanie: 20 l | Paleta: 24 szt.
Opakowanie: 1 l | Karton: 10 szt.

• Karaczany • Pająki
• Komary • Muchy • Mrówki
• Pluskwy domowe
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Preparat owadobójczy w formie żelu do zwalczania mrówek.
Substancja aktywna Imidachlopryd 0,02%.
Wysoka pobieralność.
Szybkie działanie.
Całkowita likwidacja kolonii.

Bazuje na substancji aktywnej 2.15% imidachlopryd.
Efekt domina.
Certyﬁkat HACCP.

Dwuskładnikowy koncetrat na bazie Cypermetryny 5% i Imidachloprydu 2%.
Skuteczny przeciwko pluskwie i innym owadom biegającym.
Brak uodpornień.
Działanie knock-down i działanie przedłużone do 4 tygodni.

SKUTECZNE
ZWALCZANIE
MRÓWEK.
WDZIĘCZNI
KLIENCI.
Advion® Mrówki żel
wyjątkowo skutecznie
zwalcza wszystkie
główne gatunki mrówek,
także gatunki
preferujące pokarm
bogaty w cukier.
Rewolucyjny mechanizm
działania
Skutecznie wabi wszystkie
główne gatunki mrówek
Zwalczanie całych kolonii
Dopuszczony do stosowania
w zakładach przetwórstwa
spożywczego
Do stosowania w
pomieszczeniach oraz na
zewnątrz

ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZY STOSOWANIU ŚRODKÓW BIOBÓJCZYCH.
PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I ZAPOZNAĆ SIĘ Z
INFORMACJAMI O PRODUKCIE. Advion® żel na Mrówki zawiera 0,05%
indoksakarbu. Produkt w trakcie rejestracji. Advion®, For Life Uninterrupted™,
znacznik Alliance Frame, znak Purpose Icon oraz logo Syngenta są znakami
towarowymi należącymi do Syngenta Group Company. ©2014 Syngenta. Syngenta
Polska Sp. z o.o. ul.Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Polska,
tel. 48 22 326 06 01 www.syngenta.pl

DEZ YNFEKC JA

DEZYNFEKCJA | PREPARATY

4Clean Soap Max
Zawiera: alkil chlorku dimetylobenzyloamonu - 0,5%
Formulacja: płynna

Zastosowanie

Opis działania

Mydło w płynie do
higienicznego mycia rąk.
Środek bakteriobójczy,
wirusobójczy, grzybobójczy.

Produkt przeznaczony do dezynfekcji rąk, zalecany do stosowania
w przemyśle przetwórstwa spożywczego, instytucjach służby
zdrowia, szkołach, przedszkolach, restauracjach, w salonach odnowy
biologicznej, zakładach fryzjersko-kosmetycznych, studiach tatuażu.

Dawkowanie
3 ml nanieść na zmoczone dłonie, myć przez 60 sekund, po czym spłukać i osuszyć.

Nr pozwolenia: 2674/TP/2020
Producent: Privatelab

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt.

4Clean Spray Max
Zawiera: etanol 70%
Formulacja: płynna

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy,
wirusobójczy, grzybobójczy.
Zwalcza koronawirusa,
wirusy grypy HIV oraz wirusy
zapalenia wątroby HCV, HBV.

Preparat przeznaczony do dezynfekcji rąk, sprzętu, urządzeń,
powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu
spożywczego, w tym również powierzchni mających kontakt z
żywnością, dezynfekcji sprzętu i urządzeń oraz powierzchni w obszarze
medycznym. Działanie wirusobójcze zaledwie w ciągu 1 minuty.

Dawkowanie
Preparat gotowy do użycia.

Nr pozwolenia: 2263/TP/2020
Producent: Privatelab

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
500 ml | 6 szt. | 100 ml | 20 szt.

Agrigerm 2000
Substancja czynna: związek kompleksowy złożony z czwartorzędowego
		
związku amoniowego, aldehydu mrówkowego,
		
dwualdehydu glutarowego i glioksalu
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek odkażający
dla przemysłu spożywczego,
przeciwdrobnoustrojowy,
przeciwalgowy, przeciwwirusowy,
przeciwzarodnikowy,
grzybobójczy, odwaniajniący,
odkażający.

Preparat bardzo starannie opracowanym do odkażania we
wszystkich, rodzajach przemysłu spożywczego, do dezynfekcji
podłóg, ścian, powierzchni niemających kontaktu z żywnością:
w zakładach produkcji żywnościowej, w przetwórniach mięsa,
masarniach, wędzarniach, w mleczarniach, zakładach nabiałowych,
tłuszczowych, w wytwórniach napojów gazowanych, browarach,
winiarniach, rozlewniach, w zakładach produkcji słodyczy.

Sposób użycia
Odkażanie bakteriobójcze: 75 ml na 10 l wody
Odkażanie wirusobójcze: 300 ml na 10 l wody
Rozpylanie, namglanie (nebulizacja): 75 ml na 10 l wody
Bielenie: 0,75 l na 100 l wody, plus 50 kg bieli neutralnej.

Nr pozwolenia: 2114/05
Producent: Ceetal 
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Opakowanie: 20 l | Paleta: 24 szt.
Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt.

Substancja czynna: chlorek didecylodimetyloamonu 5%, propan-2-ol 3%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy
grzybobójczy, wirusobójczy.
Skuteczny przeciw
ptasiej grypie.

Alkaliczny preparat myjąco-dezynfekujący. Doskonały do mycia ścian,
posadzek, rurociągów, urządzeń, cystern, zalecany również w higienie
weterynaryjnej. Stosowany może być również do mycia powierzchni
mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

Dawkowanie
Dezynfekcja powierzchni nie zanieczyszczonych materią organiczną:
2% - czas dezynfekcji 30 minut
1% - czas dezynfekcji 60 minut
0,5% - czas dezynfekcji 240 minut
Dezynfekcja powierzchni zanieczyszczonych materią organiczną:
2% - czas dezynfekcji 60 minut
1% - czas dezynfekcji 240 minut

Nr pozwolenia: MZ1498/04
Producent: Acrylmed
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Alkasol Ekstra

Opakowanie: 5,2 kg | Karton: 4 szt.
1 kg | 12 szt.

Covi Sept płyn do dezynfekcji rąk
Zawiera: etanol 80%
Formulacja: płynna

Zastosowanie

Opis działania

Środek wirusobójczy.

Płyn przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w sytuacjach i
obszarach wymagających przestrzegania wysokiego poziomu higieny takich jak:
placówkach związanych z ochroną zdrowia, przemyśle spożywczym, zakładach
użyteczności publicznej, w warunkach przemysłowych i domowych, a także do
dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń nie mających kontaktu z żywnością.

Dawkowanie
Higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml nanieś na umyte i wysuszone ręce, czas kontaktu 30 sekund.
Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 razy po 6 - 9 ml preparatu wcierać w czyste dłonie, czas kontaktu 3 minuty.
Dezynfekcja powierzchni: Nanieść lub spryskać powierzchnię
i pozostawić do wyschnięcia, czas kontaktu 30 sekund.

Nr pozwolenia: nie wymaga pozwolenia
Producent: HASCO-LEK S. A.

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt.

De Odo.V.O. Soupir
Substancja czynna: chlorek laurylodwumetylobenzyloamoniowy 6,5%,
		
glutaraldehyd 4%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy,
grzybobójczy,
dezodoryzujący.

Środek przeznaczony do dezynfekcji zsypów śmieci, jak również
do sprzętu transportowego służącego do gromadzenia odpadków
kuchennych. Szybko dociera do skażonych i trudno dostępnych miejsc.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 0,1 - 1 l na 100 l wody

Nr pozwolenia: MZ1648/04
Producent: Ceetal

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
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Dermacid aerofog atomizer
Substancja czynna: chlorek czwartorzędowej soli amoniowej 11%
Formulacja: aerozol samoopróżnialny

Zastosowanie

Opis działania

Dezynfekcja
powierzchni i
deodoryzacji
pomieszczeń.

Preparat w formie atomizera. Po zakończeniu procesu
dezynfekcji pomieszczenie należy gruntownie przewietrzyć.
Preparat pozostawia po sobie miły odświeżający zapach.

Dawkowanie
Preparat gotowy do użycia w atomizerze.

Nr pozwolenia: MZ0672/04
Producent: Acrylmed

Opakowanie: 250 ml | Karton: 12 szt.

Dezacid FG-4
Substancja czynna: glutaral 20%, formaldehyd 14%,
		
chlorek didecylodimetyloamonu 5%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Dezynfekcja wyłącznie
pustych obiektów
hodowlanych i
produkcyjnych.

Preparat stosowany do pomieszczeń hodowlanych i środków
transportu zwierząt oraz pomieszczeń handlowych i wyposażenia.
Środek jest kwaśny i niskopienny. Przeznaczony do dezynfekcji,
metodą oprysku i zamgławiania termicznego oraz ULV.

Dawkowanie
Oprysk: 50 - 200 ml na 10 l wody.
Zamgławianie: 1 - 2 l na 1000 m3 rozcieńczyć w 1 - 2 l wody.

Nr pozwolenia: MZ3706/09
Producent: Acrylmed

Opakowanie: 10 kg | Karton: 2 szt.
5 kg | 4 szt.

Dezacid GM
Substancja czynna: glutaral 10%, chlorek didecylodimetyloamonu 10%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Dezynfekcja pomieszczeń
handlowych i wyposażenia
oraz środków transportu
zwierząt i pomieszczeń
hodowlanych.

Preparat stosowany do pomieszczeń handlowych, środków
transportu zwierząt oraz powierzchni mającej kontakt z żywnością.
Środek jest kwaśny i niskopienny. Dezynfekcję pomieszczeń
można prowadzić w obecności zwierząt hodowlanych.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 50 - 300 ml na 10 l wody

Nr pozwolenia: MZ2936/05
Producent: Acrylmed
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Opakowanie: 5 kg | Karton: 4 szt.

Substancja czynna: kwas fosforowy 40%, poliheksametylen biguanid 1%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Dezynfekcja
pomieszczeń
handlowych i
wyposażenia oraz
środków transportu
zwierząt.

Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni metodą oprysku
lub zamgławiania termicznego oraz ULV. Preparat można stosować
w obecności zwierząt. Może być również stosowany do dezynfekcji
powierzchni mającej kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

Dawkowanie

DEZYNFEKCJA | PREPARATY

Dezacid JOD-LP

Zalecane stężenie: 50 - 300 ml na 10 l wody

Nr pozwolenia: MZ2933/05
Producent: Acrylmed

Opakowanie: 6,5 kg | Karton: 4 szt.

Dezacid VR do dezynfekcji wody
Substancja czynna: mononadsiarczan potasu 25%
Formulacja: proszek do rozpuszczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Dezynfekcja wody.

Preparat do oczyszczania wody ogólnego stosowania tj. pitnej, basenowej, przemysłowej
itp. Stosować można go również do dezynfekcji powierzchni mających również kontakt
z żywnością w pomieszczeniach hodowlanych oraz w środkach transportu zwierząt.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 100 g preparatu na 1 m3 wody
Wyższe skażenia wody: 0,05 - 0,1% , 0,5 - 1 kg na 1 m3 wody.

Nr pozwolenia: MZ2934/05
Producent: Acrylmed

Opakowanie: 5 kg | Karton: 2 szt.
1 kg | 12 szt. | 400 g | 9 szt.

Dezacid VR RED
Substancja czynna: mononadsiarczan potasu 25%
Formulacja: proszek do rozpuszczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Czyszczenie
i dezynfekcja
powierzchni.
Zwalcza również
wirus afrykańskiego
pomoru świń ( ASF).

Preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt również
z żywnością, pomieszczeń handlowych oraz środków transportu zwierząt
i pomieszczeń hodowlanych. Zmiana zabarwienia roztworu preparatu
z czerwonej na żółtą świadczy o zużyciu substancji aktywnej preparatu.
Dezynfekcję można prowadzić w obecności zwierząt hodowlanych.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 20 g na1 l wody . Czas dezynfekcji 10 minut.
Higiena weterynaryjna: 50 - 100 g na 10 l wody.
Zamgławianie: Na zimno: 1 kg na 1000 m3 (rozcieńczony w 2 - 4 l wody)

Nr pozwolenia: MZ2934/05
Producent: Acrylmed

Opakowanie: 5 kg | Karton: 2 szt.
1 kg | 10 szt.
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Dezacid VR-RED do powierzchni
Substancja czynna: mononadsiarczan potasu 25%
Formulacja: proszek do rozpuszczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Czyszczenie
i dezynfekcja
powierzchni.

Preparat do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni mających również kontakt
z żywnością, pomieszczeń hodowlanych i wyposażenia oraz środków
transportu zwierząt, przeznaczony również do dezynfekcji wody do picia.

Dawkowanie
Mycie i dezynfekcja powierzchni: roztwór 2% - mycie lub oprysk
Mycie i dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych i wyposażenia oraz środków
transportu: roztwór 0,5 - 1% - optymalne zużycie 0,2 l/m2
Dezynfekcja systemów wodnych: roztwór 1%
Zamgławianie pomieszczeń: roztwór 1%.
Dezynfekcja wody do picia: stężenie 0,01% czyli 100 g preparatu na 1 m3 wody.

Nr pozwolenia: MZ2934/05
Producent: Acrylmed

Opakowanie: 400 g | Karton: 9 szt.

Dezynfektol B
Substancja czynna: alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu 10%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek przeznaczony
do mycia i dezynfekcji
powierzchni mających
kontakt z żywnością.

Preparat jest skuteczny w procesie mycia i dezynfekcji instalacji i urządzeń,
zbiorników, opakowań, powierzchni hal produkcyjnych, magazynowych,
środków transportu, lokalach użyteczności publicznej oraz w przemyśle
spożywczym. Jest bardzo odporny na działanie wysokich temperatur.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 50 ml na 10 l wody.

Nr pozwolenia: 4795/2012
Producent: Docte 

Opakowanie: 20 l | Paleta: 24 szt.
Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt.

Eko Javel naturalny
Substancja czynna: podchloryn sodu 3,6% aktywnego chloru
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek
bakteriobójczy,
grzybobójczy,
wirusobójczy i
prątkobójczy.

Preparat do stosowania w szpitalach, przychodniach lekarskich,
lecznicach weterynaryjnych, placówkach zbiorowego żywienia, przemyśle
spożywczym, zakładach pracy i gospodarstwach domowych. Służy także
do odkażania wody pitnej i dezynfekcji wody w basenach kąpielowych.

Dawkowanie
Powierzchnie nie zanieczyszczone substancjami organicznymi: 1 l + 6,2 l wody.
Powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi: 1 l + 2,6 l wody.
Powierzchnie zanieczyszczone prątkami gruźlicy: 1 l + 1,4 l wody.

Nr pozwolenia: MZ0617/04
Producent: Ekoserwis 
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Opakowanie: 5 l | Karton: 3 szt.
2 l | 6 szt.

Substancja czynna: aktywny chlor 1,5 g/tabletkę
Formulacja: tabletki do rozpuszczania w wodzie

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy,
grzybobójczy,
wirusobójczy
i prątkobójczy.

Preparat jest przeznaczony do dezynfekcji w placówkach służby
zdrowia, weterynarii, gastronomii, domach opieki, hotelach, placówkach
oświatowych, przemyśle spożywczym oraz gospodarstwach domowych.
Opakowanie zawiera 300 tabletek o wadze 3,35g każda.

Dawkowanie
Dezynfekcja ogólna: 1 - 2 tabl. na 1,5 l wody.
Powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi: 6 tabl. na 1,5 l wody.
Miejscowe odkażanie powierzchni silnie zanieczyszczonych: 10 tabl. na 1,5 l wody.
Baseny: 1 - 2 tabl. na 1 m3

Nr pozwolenia: MZ2186/05
Producent: Ekoserwis
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Eko Javel tabletki

Opakowanie: 1 kg | Karton: 6 szt.

Ex-bacteria żel dezynfekcyjny
Substancja czynna: etanol 76%
Formulacja: żel

Zastosowanie

Opis działania

Środek
bakteriobójczy,
wirusobójczy.

Żel nawilżający do czyszczenia i dezynfekcji skóry bez użycia wody.
Skuteczny wobec bakterii i wirusów przenoszonych między ludźmi,
a zwierzętami. Zapewnia bezpieczeństwo w kontakcie z chorobotwórczymi
mikroorganizmami i powstrzymuje ich dalsze przenoszenie.

Dawkowanie
3 ml żelu nanieść na ręce, rozsmarować i odczekać 30 sekund, nie wymaga spłukiwania.

Nr pozwolenia: MZ4369111
Producent: Acrylmed

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
500 ml | 12 szt. | 50 ml | 50 szt.

Hppa
Substancja czynna: kwas nadoctowy 5%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środekbakteriobójczy,
grzybobójczy i
wirusobójczy.
Zwalcza również
bakterie E. Coli.

Uniwersalny preparat do dezynfekcji linii pojenia, pomieszczeń, powierzchni
i urządzań gospodarczych. Skuteczny w utrzymaniu higieny weterynaryjnej
w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.

Dawkowanie
Dezynfekcja linii pojenia: 1- 5 części na 100 części wody
Na powierzchniach i sprzętach: 1 cześć na 100 części wody
Zamgławianie: 1 l na 1000 m3
Dezynfekcja obuwia: 1 : 200 wody

Nr pozwolenia: MZ4335/11
Producent: Kilco

Opakowanie: 25 kg | Karton: 1 szt.
8 kg | 3 szt.
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Icb Sept Pro
Substancja czynna: etanol 73%
Formulacja: płynna

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy,
grzybobójczy i
wirusobójczy.

Specjalistyczny preparat na bazie alkoholu, przeznaczony do kompleksowej
dezynfekcji powierzchni i przedmiotów różnego typu. Zalecany do
stosowania w miejscach o podwyższonym ryzyku sanitarnym, w szczególności
placówkach służby zdrowia, domach pomocy społecznej oraz w innych
miejscach wymagających przestrzegania wysokiego poziomu higieny.

Dawkowanie

Ć!!!
NOWOŚ

Gotowy do użycia, nie wymaga spłukiwania.

Nr pozwolenia: 0313/TP/2020
Producent: ICB Pharma

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt.

Kilcox Extra
Substancja czynna: chlorokrezol 10%, glutaraldehyd 15%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy.
Skutecznie eliminuje
oocyst kokcydia.

Preparat silnie działający zawierający fenole, glutaraldehyd oraz
czwartorzędowe sole amoniowe. Doskonale sprawdza się w dezynfekcji
pomieszczeń i urządzeń. Skuteczny w utrzymaniu higieny weterynaryjnej
w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.

Dawkowanie
Dezynfekcja końcowa: 100 ml na 10 l wody
Zagrożenie kokcydiozą: 200 - 300 ml na 10 l wody
Wysokie zagrożenie kokcydiozą lub niskie temperatury: 400 ml na 10 l wody
Dezynfekcja obuwia: 100 - 200 ml na 10 l wody.

Nr pozwolenia: MZ4893/12
Producent: Kilco

Opakowanie: 25 l | Karton: 1 szt.
5 l | 4 szt.

Lerasept FI
Substancja czynna: etanol 75%
Formulacja: płynna

Zastosowanie

Opis działania

Środek
bakteriobójczy i
wirusobójczy.

Preparat do szybkiej i skutecznej dezynfekcji delikatnych powierzchni w
przemyśle spożywczym. Polecany do użycia w przypadku linii pakowania,
maszyn i innych urządzeń. Zawiera w składzie kompozycję alkoholową, która
powoduje spektrum biobójcze już w ciągu 1 minuty działania preparatu.

Dawkowanie
Preparat gotowy do użycia.

Nr pozwolenia: MZ3202/07
Producent: Stockmeier Chemia
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Opakowanie: 10 l | Karton: 1 szt.

Substancja czynna: glioksal 9,6%, aldehyd glutarowy 5%, formaldehyd 3,7%,
		
chlorek czwartorzędowej rzędowej soli amoniowej 8%,
		
izopropanol 13,6%
Formulacja: płynna

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy,
wirusobójczy i
grzybobójczy.

Preparat wykazuje długotrwałe działanie penetracyjne a także
czyszczące. Znajduje zastosowanie przy dezynfekcji obiektów,
pojazdów i powierzchni w budynkach inwentarskich, lecznicach
weterynaryjnych, zakładach ubojowych, pieczarkarniach itp.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: od 1% do 6%
Dezynfekcja ogólna: 0,2 l - 0,4 l roztworu roboczego na 1 m2.
Zamgławianie termiczne: 1 do 2 l na 1000 m3.

Nr pozwolenia: MZ3201/07
Producent: Stockmeier Chemia

DEZYNFEKCJA | PREPARATY

Lerasept T430

Opakowanie: 10 l | Karton: 1 szt.

Major SC 100
Substancja czynna: 25 g/l chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy,
		
chlorek didecylodimetyloarnonu
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy,
wykazuje
właściwości bójcze
wobec grzybów
drożdżopodobnych.

Preparat o neutralnym lub perfumowanym zapachu, posiadający
głębokie zdolności penetrujące, umożliwiające dotarcie do miejsc
niedostępnych dla innych środków czyszczących i odtłuszczających.
Posiada silne właściwości zwilżające oraz silne właściwości
myjące w zetknięciu z białkami, tłuszczami i cukrami.

Dawkowanie
Zalecane stężenie: 200 ml na 10 l wody, pozostawić na 5 min. a następnie spłukać.
Czyszczenie, dezynfekcja i usuwanie zapachów z kombinezonów neoprenowych poprzez
namoczenie stroju przez 20 - 30 minut w 2,5% roztworze, a następnie spłukanie wodą.

Nr pozwolenia: 6970/17
Producent: Ceetal

Opakowanie: Citron 5 kg | Karton: 4 szt.
Neutre 5 kg | 4 szt.

Manex do chirurgicznej
dezynfekcji rąk
Zawiera: alkohol, alkohol izopropylowy, wodą alantoina,
poliamino-propylo-bis-guanidyna
Formulacja: płynna

Zastosowanie

Opis działania

Mydło w płynie
do higienicznego
mycia rąk. Środek
bakteriobójczy,
wirusobójczy.

Roztwór hydroalkoholowy do dezynfekcji rąk przez wcieranie. Aktywny w
stosunku do żółtaczki B i HIV. Szybko wysycha, nie ma potrzeby płukania.
Nie pozostawia żadnego zapachu na skórze. Dzięki swym aktywnym
składnikom chroni i konserwuje kwasy lipidowe pokrywające skórę.

Dawkowanie
2 x 3 ml nanieść na czyste dłonie i wcierać w ręce do całkowitego wyschnięcia

Nr pozwolenia: nie wymaga pozwolenia
Producent: Ceetal

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
500 ml | 12 szt.
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Md-1 preparat dezynfekcyjny
Substancja czynna: chlorek didecylodimetyloamonu 2%
Formulacja: płynna

Zastosowanie

Opis działania

Preparat do
dezynfekcji rąk i
powierzchni.

W przypadku dezynfekcji rąk ok. 3 ml preparatu nanieś na skórę rąk i pozostawić
do odparowania lotnych składników. Powierzchnię spłukać wodą, spryskać
lub przemyć preparatem i pozostawić do wyschnięcia, następnie spłukać
obficie wodą. Pełna dezynfekcja powierzchni następuje po 30 sekundach.

Dawkowanie
Preparat gotowy do użycia.

Nr pozwolenia: MZ0663/04
Producent: Acrylmed

Opakowanie: 500 ml | Karton: 10 szt.

Nanoclean Air gotowy do użycia
Zawiera: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina,
chlorek didacylodimetyloamonowy
Formulacja: płynna

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy,
wirusobójczy,
grzybobójczy. Wykazuje
właściwości bójcze
wobec pleśni oraz
spory-przetrwalników.

Innowacyjny, niepalny, preparat o najszerszym spektrum biobójczym w
najkrótszym czasie działania do skutecznego czyszczenia, długotrwałego
odgrzybiania i dezynfekcji układów wentylacji, klimatyzacji stacjonarnej,
klimatyzacji samochodów, pojazdów transportu publicznego, wszystkich
budynków publicznych oraz wielu różnych powierzchni w czasie do 15 minut.

Dawkowanie
Preparat gotowy do użycia.

Nr pozwolenia: MZ7406/18
Producent: MC Polska

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.

Nanoclean Air pianka
Zawiera: 2-aminoetanol, N-(30aminopropylo) -N-dodecylopropano -1,3
diaminę, chlorek didecylodimetyloamonu
Formulacja: pianka

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy,
wirusobójczy,
grzybobójczy. Wykazuje
właściwości bójcze
wobec pleśni oraz
spory-przetrwalników.

Pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni, kanałów klimatyzacji,
wentylacji budynków oraz wszystkich pojazdów. Układów klimatyzacji
i wentylacji w pojazdach i w budynkach prywatnych, w sektorze
medycznym, spożywczym, przemysłowym, instytucjonalnym oraz
w placówkach użyteczności publicznej m.in. salonach fitness, SPA,
salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu.

Dawkowanie
Preparat gotowy do użycia.

Nr pozwolenia: MZ 7364/18
Producent: MC Polska
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Opakowanie: 400 ml | Karton: 12 szt.

Zawiera: kwas N,N-dimetylo-N-tetradecyloamino octowy, amidy kwasów
oleju kokosowego, nitrylotrioctan trisodu (NTA), oksyetylowany
alkohol tłuszczowy, wodorotlenek sodu
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Skoncentrowany
wielozadaniowy
alkaliczny
preparat myjący i
odtłuszczający.

Preparat łatwo usuwa tłuste zabrudzenia drogowe, smary, tłuszcze, zaschnięty
brud, zaschniętą krew z twardych powierzchni, stare plamy po produktach
spożywczych. Do mycia samochodów, ciężarówek,
czyszczenia maszyn przemysłowych, urządzeń, podłóg, ścian
w każdym przemyśle. Penetruje w zabrudzenia i odspaja je od mytej
powierzchni. Ulega biodegradacji. Nie powoduje korozji metali.

Dawkowanie

DEZYNFEKCJA | PREPARATY

NK-200 koncentrat myjący

Mycie trudne: usuwanie smarów i olejów - 1:5 do 1:10 z wodą zimną lub ciepłą.
Mycie ogólne: 1:5 do 1:50 z ciepłą lub zimną wodą.
Mycie ciśnieniowe: 1:20 do 1:100 z wodą zimną lub ciepłą.
Mycie powierzchni lakierniczych: 1 - 5% z wodą.
Mycie felg aluminiowych: Nanieść preparat - rozcieńczony 20 - 50% z wodą..

Nr pozwolenia: nie dotyczy
Producent: MCPOLSKA

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1l | 12 szt.

Optim Aromaktiv
Substancja czynna: chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) 50 g/l
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy
i grzybobójczy.
Wykazuje
właściwości bójcze
wobec grzybów
drożdżopodobnych.

Preparat jest płynnym pieniącym koncentratem myjąco-dezynfekcyjnym,
znajdującym zastosowanie w zakładach przetwórstwa rolnospożywczego oraz obiektach użyteczności publicznej. Można stosować
na powierzchniach kontaktujących się z żywnością. Stosowany w
roztworze nie pozostawia smug. Nie powoduje korozji, nie jest agresywny
dla powierzchni. Odświeża, usuwa nieprzyjemne zapachy.

Dawkowanie
Działanie bakteriobójcze: 1%, 60 minut
Działanie wobec grzybów drożdżopodobnych: 2%, 60 min
Zalecane stężenie: 100 - 200 ml preparatu dolać ok. 9,9 l wody.

Nr pozwolenia: MZ6460/15
Producent: GLOB-CHEM

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
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Quatovet
Substancja czynna: chlorek dimetylobenzyloamonu 250 g/l
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy
i grzybobójczy.
Wykazuje
właściwości bójcze
wobec grzybów
drożdżopodobnych.

Płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w higienie
weterynaryjnej a także do dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej
i prywatnej oraz powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami
żywienia zwierząt. Działa podwójnie: powierzchniowo i wgłębnie. Usuwa
ewentualne pozostałości po procesie mycia i doskonale dezynfekuje.
Pozbawiony zapachu posiada delikatne działanie dezodoryzujące.

Dawkowanie
Działanie bakteriobójcze: 0,25% do 2%, 30 do 60 minut
Działanie wobec grzybów drożdżopodobnych: 0,5% do 4%, 30 do 60 min
Zamgławianie: od 1 l do 4 l na 1000 m3,

Nr pozwolenia: MZ 4033/10
Producent: EWABO Chemikalien GmbH&Co.KG

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt.

Rapicid
Substancja czynna: jod aktywny, kwas fosforowy, kwas siarkowy,
		
środki powierzchniowo czynne
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy,
wirusobójczy.
grzybobójczy.

Preparat do dezynfekcji i sanityzacji o właściwościach myjących. Stosowany
jest w postaci roztworów do polewania, spryskiwania, wycierania lub
zanurzania odkażanych przedmiotów, zamgławiania oraz nasączania
mat dezynfekcyjnych i wypełniania basenów przejazdowych.

Dawkowanie
Ogniska chorób: 1 : 100/200
Pomieszczenia dla zwierząt, maty dezynfekcyjne i baseny: 1 : 400
Zamgławianie pomieszczeń w obecności zwierząt: 1 : 500
Odkażanie w lecznicach weterynaryjnych: 1 : 600
Dezynfekcja wody pitnej dla zwierząt: 1 : 2500

Nr pozwolenia: MZ 3310/07
Producent: Pfizer

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt.

Septilver Oxo Max
Substancja czynna: nadtlenek wodoru 459 g/kg, srebro 250 mg/kg
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy,
wirusobójczy oraz
odkażający.

Profesjonalny preparat do dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń biurowych,
mieszkalnych, szpitalnych, szkolnych, przemysłowych. Polecany
również do dezynfekcji chodników, podjazdów, witryn sklepowych,
elewacji budynków, mebli, tapicerek, wykładzin, narzędzi, sprzętu,
pojazdów i maszyn. Pozwala na długotrwałe utrzymanie wolnego
od patogenów stanu higienicznego czyszczonych powierzchni.

Dawkowanie

!!
OWOŚĆ!

N
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Metoda natrysku lub zanurzenia: 1 l na 49 l wody.
Zamgławianie: 100 ml na 49,9 l wody

Nr pozwolenia: 1022/TP/2020
Producent: Mennica-Metale
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Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt.

Zawiera: peroksymonosiarczan potasu 50%
Formulacja: proszek do rozpuszczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy,
grzybobójczy
i wirusobójczy. Skuteczny
przeciw wirusom Ptasiej
grypy i gumboro.

Preparat dezynfekcyjny na bazie nadtlenku o szerokim zakresie
zastosowania. Doskonale sprawdza się w dezynfekcji pomieszczeń,
powierzchni i urządzeń na fermach. Preparat jest bezpieczny do sanityzacji
wody. Nie wykazuje właściwości żrących w stężeniu roboczym.

Dawkowanie
Na powierzchniach i sprzętach: 1 część na 100 części wody
Oprysk: 1 część na 200 części wody.
Dezynfekcja systemów pojenia: 1 część na 200 części wody.
Dezynfekcja wody: 1 część na 1000 części wody.
Dezynfekcja obuwia: 100 g na 10l wody.

Nr pozwolenia: MZ5025/12
Producent: Kilco

DEZYNFEKCJA | PREPARATY

Virex

Opakowanie: 10 kg | Karton: 1 szt.
5 kg | 4 szt.

Virkon S
Zawiera: mononadsiarczan VI potasu 50%
Formulacja: proszek do rozpuszczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy
i wirusobójczy.

Preparat do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
oraz do dezynfekcji jaj. Posiada właściwości dezynfekująco myjące i
zalecany jest do dezynfekcji powierzchni, sprzętów, maszyn i urządzeń
wykonanych z metali, szkła, tworzyw sztucznych i gumy.

Dawkowanie
Dezynfekcja ogólna: 1%, 200 - 300 ml roztworu na 1 m2
Dezynfekcja w ogniskach chorób zakaźnych: 1 - 2%, 300 ml / m2
Czas działania 30 minut.

Nr pozwolenia: MZ3834/09
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Opakowanie: 10 kg | Karton: 2 szt.
5 kg | 2 szt. | 200 g | 36 szt.

Viroshield
Zawiera: glutaraldehyd 15%
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy,
grzybobójczy i
wirusobójczy.

Preparat dezynfekcyjny do zamgławiania na bazie aldehydu. Posiada
szerokie spektrum działania w dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i
obuwia. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia organicznego.

Dawkowanie
Na powierzchniach i sprzętach: 1 część na 200 części wody
Zamgławianie: 1 l na 1000 m3
Dezynfekcja obuwia: 100 ml na 10 l wody.

Nr pozwolenia: MZ4412/11
Producent: Kilco

Opakowanie: 25 l | Karton: 1 szt.
5 l | 4 szt.
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Virusolve+
Zawiera: aminoetanol, chlorek didecylodimetyloamonowy, węglan potasu,
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano -1,3-diamina
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Środek bakteriobójczy,
grzybobójczy, wirusobójczy
i prątkobójczy. Wykazuje
właściwości bójcze
wobec grzybów
drożdżopodobnych, pleśni.

Koncentrat jest płynnym preparatem do mycia i dezynfekcji. Kombinacja
składników aktywnych nie zawiera toksycznych aldehydów, związków
uwalniających chlor, alkoholi i nie wymaga aktywatora. Nie tylko
hamuje rozwój drobnoustrojów, ale też niszczy ich materiał genetyczny.
Preparat jest bezpieczny dla metali, szkła i tworzyw sztucznych,
posiada delikatny zapach: neutralny, lawendowy, orchidea.

Dawkowanie
Dezynfekcja niskiego poziomu: 0,5%, 5 ml + 995 ml wody = 1 l roztworu.
Dezynfekcja średniego poziomu: 2,5%, 25 ml + 975 ml wody = 1 l roztworu.
Dezynfekcja wysokiego poziomu: 5%, 50 ml + 950 ml wody = 1 l roztworu.

Nr pozwolenia: MZ/7683/19
Producent: Amity Ltd

Opakowanie: 5 l | Karton: 2 szt.
2,5 l | 4 szt. | 1 l | 10 szt.

ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI

DEZYNFEKTOL V

Preparat przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni
w obiektach prywatnych, publicznych, przemysłowych, a także
mat dezynfekcyjnych o działaniu:

» grzybobójczym
» bakteriobójczym
» wirusobójczym
Nr pozwolenia: 3708/TP/2021
Opakowanie: 5L

ZAMÓWIENIA / KONTAKT
Tel.: +48 690 900 068
E-mail: biuro@docte.pl
DOCTE SP. Z O.O.
Jana Kowalczyka 11/55,
03-193 Warszawa
www.docte.pl
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DLACZEGO DEZYNFEKTOL V

» Szerokie spektrum działania
» Skuteczny już w 2% stężeniu
» Szybko ulega biodegradacji

Zawiera: dipentene
Formulacja: płynna

Zastosowanie

Opis działania

Dezodoryzacja
pomieszczeń.

Środek biologiczny do usuwania i kontroli przykrych wyziewów. Polecany
do stosowania w hotelach, restauracjach, szpitalach, klinikach, domach
starców, stołówkach, salach zebrań, zakładach przemysłowych i halach
sportowych. Działanie wgłębne dzięki mikroorganizmom zdolnym do
przetrawienia wszelkich substancji organicznych. Zapach eukaliptusowy.

Dawkowanie
Preparat gotowy do użycia.

Nr pozwolenia: nie dotyczy
Producent: Ceetal

Opakowanie: 750 ml | Karton: 12 szt.
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Biocet ODO

Masquovert Grenade - owoc granatu
Zawiera: α-Izodecylo-ω-hydroksypoli , etanol, 2,6-dimetylookt-7-en-2-ol
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Dezodoryzacja
pomieszczeń.

Preparat pomaga w zastępowaniu przykrych zapachów przez zapach
lekki i przyjemny. Środek można stosować na drogach dla pieszych, klatek
schodowych, holów budynków, wnętrz pojemników na śmieci, zsypów śmieci.
Zalecany do budynków użyteczności publicznej: urzędów, szkół, szpitali,
domów opieki społecznej, pomieszczeń przemysłowych, basenów, szatni itp.

Dawkowanie
Stosuje się czysty lub rozcieńczony w wodzie np. 20 ml na 10 l wody.

Nr pozwolenia: nie dotyczy
Producent: Ceetal

Opakowanie: 1 l | Karton: 6 szt.

Masquodeur Menthe – mięta
Zawiera: alkohole etoksylowane C12-C15, d-limonen, mentol
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Dezodoryzacja
pomieszczeń.

Preparat pomaga w zastępowaniu przykrych zapachów przez zapach
lekki i przyjemny. Środek można stosować na drogach dla pieszych, klatek
schodowych, holów budynków, wnętrz pojemników na śmieci, zsypów
śmieci. Zalecany do budynków użyteczności publicznej: urzędów, szkół,
szpitali, domów opieki społecznej, pomieszczeń przemysłowych, itp.

Dawkowanie
Stosuje się czysty lub rozcieńczony w wodzie.
Zalecane stężenie: 6 ml na 10 l wody.

Nr pozwolenia: nie dotyczy
Producent: Ceetal

Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.
1l | 6 szt.
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Eliminator Koncentrat
Eliminator Trigger
Zawiera: mieszanina ekstraktów pochodzenia roślinnego
Formulacja: płynna

Zastosowanie

Opis działania

Dezodoryzacja
pomieszczeń.

Nowatorski preparat usuwa w wyniku reakcji chemicznych uciążliwe zapachy.
Uzyskanie czystego powietrza jest natychmiastowe i spektakularne. Usuwa
uciążliwe zapachy w ubikacjach, palarniach, w zawilgoconych piwnicach,
zsypach, pojemnikach na śmieci i miejscach odchodów zwierząt domowych.

Dawkowanie
Eliminator koncentrat: 1:10, 1:5 lub 1:2 ( od 100 do 500 ml w 1000 ml wody)
Eliminator trigger: Preparat gotowy do użycia w atomizerze.

Nr pozwolenia: nie dotyczy
Producent: Asplant

Opakowanie: koncentrat 1 l | Karton: 12 szt.
trigger 1 l | 12 szt.

Neutralizator zapachów Bio-7
Formulacja: płynna

Zastosowanie

Opis działania

Dezodoryzacja
pomieszczeń.

Profesjonalny środek do likwidowania zapachu dymu papierosowego
z pomieszczeń biurowych, kawiarni, w toaletach, szatniach,
łaźniach, itp. Dostępne zapachy: konwalia, frutaxia, blue ice.

Dawkowanie
Rozpylić niewielką ilość preparatu w pomieszczeniu. Środek można
również stosować w automatycznych dozownikach zapachu.

Nr pozwolenia: nie dotyczy
Producent: Acrylmed

Opakowanie: 5kg | Karton: 2 szt.
1 kg | 6 szt. | 500 g | 12 szt.

Pinemul Vert
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Dezodoryzacja
pomieszczeń.

Silny środek dezodoryzujący, neutralizuje nieprzyjemne zapachy,
pozostawiając przyjemny, świeży i naturalny zapach.
Wykonany na bazie naturalnego olejku sosnowego i diestrów kokosowych.
Posiada nadzwyczajne właściwości odtłuszczające i dezynfekujące.
Środek można stosować w rzeźniach, miejscach publicznych, pojemnikach
na śmieci, kanałach ściekowych, stacjach oczyszczania pomp, maszynach.

Dawkowanie
Stosuje się czysty lub rozcieńczony w wodzie, poprzez polewanie, rozpylanie.
Zalecane stężenie: 200 ml na 30 l wody.

Nr pozwolenia: nie dotyczy
Producent: Ceetal
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Opakowanie: 5 l | Karton: 4 szt.

Zawiera: sól cynkowa kwasu rycynolowego
Formulacja: płynna do rozcieńczania z wodą

Zastosowanie

Opis działania

Dezodoryzacja
pomieszczeń.

Eliminuje nieprzyjemne zapachy w środowisku zawierającym związki
organiczne, które ulegają procesom gnilnym i fermentacji, wydzielając
przykre zapachy. Eliminuje skutecznie zapachy pochodzące od psującej
się żywności, wymiocin, płynów organicznych oraz ścieków.

Dawkowanie
Stosowanie profesjonalne: 1 l na 40 - 200 l wody.
Stosowanie powszechne: 20 ml na 500 - 1000 ml wody.

Nr pozwolenia: nie dotyczy
Producent: Ekoserwis

Opakowanie: 1 l | Karton: 12 szt.
20 ml | 5 szt.
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Vitopar Dos

Dozownik do zapachów
P+L LED automatyczny
Zastosowanie

Opis działania

Dozownik
do wkładów
zapachowych
Pelsis Ltd.

Dozowniki zapachów znane także pod nazwą elektryczne odświeżacze
powietrza, pozwalają na bardzo precyzyjne ustawienie częstotliwości
dozowania zapachu zgodnie z naszymi potrzebami. Wykonany z wysokiej
jakości tworzywa sztucznego. Zasilanie: baterie typu R14, rozmiar C-2 szt.

Dawkowanie
Dozownik wyposażony w system uwalniający substancje zapachowe w
regularnych odstępach czasu; do wyboru trzy opcje: 7,5 / 15 / 30 min.

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 12 szt.

Dozownik mydła P+L automatyczny
Zastosowanie

Opis działania

Dozownik do
mydła i preparatów
dezynfekcyjnych.

Stylowy a zarazem nowoczesny dozownik mydła z wygodną funkcją
automatycznego dozowania. Wyposażony w szerokie okienko wizyjne,
pozwalające kontrolować ilość płynu w dystrybutorze. Wymiary dozownika:
12 x 26,5 x 13,3 cm, pojemności 1000 ml. Działa na baterie 4 x R-14.

Dawkowanie
Dozownik wyposażony w fotokomórkę, która zapewnia bezdotykowe
dozowania mydła bezpośrednio na dłoń.

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 12 szt.
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Zapach P+L
Zapachy: Adrenaline, Amber, Amethyst, Baby Powder, Bliss, Classic Cherry,
Clementine, Elegance, Finesse, Floral Bouquet, Fresh Linen,
Green Apple, Island Mango, Lemon Fresh, Vanilla, Wild Orchid

Zastosowanie

Opis działania

Odświeża
powietrze, eliminuje
nieprzyjemne
zapachy.

Szeroki wybór wkładów zapachowych pozwala dobrać najodpowiedniejszy
do danego pomieszczenia. Charakteryzują się starannie dobranymi
kompozycjami zapachowymi i wysokiej jakości olejkami eterycznymi.
Nowoczesny zestaw aromatów, które idealnie radzą sobie z nieprzyjemnym
zapachem pozostawiając odczucie świeżości i czystości.

Dawkowanie
Preparat gotowy do użycia, zalecany do stosowania w dozownikach
zapachowych Pelsis Ltd LED automatycznych.

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka 270 ml | Karton: 12 szt.

Mata dezynfekcyjna standard
Opis działania
Maty dezynfekcyjne w znacznym stopniu ograniczają lub całkowicie zapobiegają przenoszeniu
i wnoszeniu niebezpiecznych bakterii, wirusów oraz grzybów do stref produkcyjnych. Zrobione
są z pianki poliuretanowej obszytej materiałem zabezpieczającym przed szybkim
zużyciem i wykończone gumowanym tworzywem zapewniającym utrzymanie cieczy
roboczej. Dzięki takiemu połączeniu uzyskano wysoką chłonność oraz trwałość. Należą do
podstawowych elementów wyposażenia nowoczesnych ferm, obiektów inwentarskich, firm
farmaceutycznych, hal pieczarkarskich, firm przetwórstwa spożywczego i wielu innych.

Producent: Insektpol
Dostępne: 60 x 60 cm | 60 x 90 cm | 100 x 300 cm | 120 x 200 cm | 120 x 300 cm | 120 x 400 cm

Karton: 1 szt.

Mata dezynfekcyjna AGRO
Opis działania
Nowy model maty dezynfekcyjnej dla zwierząt parzystokopytnych wykorzystywanych przy
bioasekuracji. Podstawowe wykorzystanie maty to dezynfekcja kopyt i racic, jednak maty również
wykorzystywane są w leczeniu i profilaktyce chorób kończyn u bydła. Rozmiar mat jest odpowiednio
dobrany pod wymiar zwierząt, tak aby całe zwierzę swobodnie zmieściło się na macie i mogło po niej
przejść. Kolor zastosowanych materiałów nie powoduje stresu u zwierząt związanych z nagłą zmianą
kontrastu. Dodatkowe wykorzystanie mat dezynfekcyjnych może odbywać się w ruchu pieszym
i samochodowym. W macie zastosowano unikalny system otwierania, który umożliwia wymianę
wkładu chłonnego bez stosowania zamków błyskawicznych wchodzących w reakcję chemiczne
z preparatami do dezynfekcji i powodujących nieszczelność maty. Maty wykonane są z tworzywa
sztucznego powleczonego PVC o odpowiedniej gęstości i grubości. Przy właściwym użytkowaniu
maty są odporne na przetarcia, uszkodzenia oraz objęte są roczną gwarancją producenta.

Producent: Wiśniewski Pest Control
Dostępne: 120 x 180 cm | 120 x 200 cm
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Karton: 1 szt.
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Mata dezynfekcyjna EKO
Opis działania
Ekonomiczna mata dezynfekcyjna służąca do dezynfekcji. Wykonana z wysokiej jakości wodoodpornej
plandeki odpornej na ścieranie i warunki atmosferyczne. Materiałem chłonnym zastosowanym do
koncentracji
preparatu dezynfekcyjnego jest pianka poliuretanowa odpowiedniej gęstości. Wierzchnią
atraktanty
deratyzacja
warstwę tworzy specjalnie gumowana siatka, która pod naciskiem osoby na niej stającej przepuszcza
preparat dezynfekujący obuwie a po zejściu z maty pozwala, by preparat ponownie powrócił do
materiału chłonnego bez rozlewania. Możliwość wymiany wkładu chłonnego. Stanowią pierwszą
barierę chroniącą strefy produkcyjne przed bakteriami, wirusami i grzybami. Maty dezynfekcyjne
należą do podstawowych elementów wyposażenia nowoczesnych ferm, obiektów inwentarskich,
firm farmaceutycznych, hal pieczarkarskich, firm przetwórstwa spożywczego i wielu innych.

|

Wabiwax atraktant

Producent: Wiśniewski Pest
Control
Zastosowanie
Dostępne: 45 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 90 cm
Szczury i myszy.

Karton:
1 szt.
Dawkowanie

Opis działania
Nietoksyczna przynęta wabiąca gryzonie, przeznczona
do monitoringu w postaci kostki woskowej. Preparat
przeznaczony jest do stosowania w karmnikach
deratyzacyjnych i chwytaczach gryzoni.

Cena za 3kg / 16g ∣ 70,00 PLN netto + 8% Vat
Mata dezynfekcyjna
PROFI

Karton: 1 szt.

Karmnik deratyzacyjny:
2 do 4 kostek
Chwytacz gryzoni:
1 do 2 kostek

Producent: Dez-Der

Opis działania

Wabiżelmata30g
Żel wabiący
szczury
myszy
Profesjonalna antypoślizgowa
dezynfekcyjna
służąca do dezynfekcji.
Wykonana iz wysokiej

jakości wodoodpornej plandeki odpornej na ścieranie i warunki atmosferyczne. Materiałem
chłonnym zastosowanym do koncentracji preparatu dezynfekcyjnego jest pianka poliuretanowa
Zastosowanie
Opis działania
odpowiedniej gęstości.
Wierzchnią warstwę tworzy specjalnie
gumowana siatka, która pod Dawkowanie
naciskiem osoby lub pojazdu na niej stającej przepuszcza preparat dezynfekujący obuwie, a po
Nietoksyczny i niebrudzący atraktant, może być
zejściu z maty pozwala, by preparat ponownie
powrócił do materiału chłonnego bez rozlewania.
użyty w dowolnych typach pułapek. Prosty w użyciu,
Możliwość wymiany wkładu chłonnego.
Stanowią
pierwszą barierę chroniącą strefy produkcyjne
dokładny i szczelny aplikator z długą dyszą pozwala
przed bakteriami,
wirusami
i grzybami.
Profesjonalna
antypoślizgowa
mata dezynfekcyjna
Szczury
i myszy.
1 - 2 g na punkt
na odpowiednie
dawkowanie.
Został stworzony
na
służąca do dezynfekcji obuwia i opon
samochodowych.
Matę należy
bazie
składników preferowanych
przezustawić
gryzonie.na wcześniej
oczyszczonej powierzchni. Długość maty
odpowiadać
pełnemu
obrotowi
Bardzomusi
atrakcyjny,
nawet dla
wybrednych
gryzoni.koła pojazdu.
Zwiększa skuteczność działania pułapek i chwytaczy.

Producent: Wiśniewski Pest Control
Dostępne: 45 x 60 cm | 60 x 60 cm | 60 x 90 cm | 100 x 120 cm | 120 x 200 cm | 120 x 400 cm
Cena za 30g ∣ 21,00 PLN netto + 8% Vat

Karton: 12 szt.

Karton: 1 szt.
Producent: Russel IPM

MUZEUM DEZYNFEKCJI DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI
Naszą wiodącą misją jest propagowanie wiedzy na temat
historii technik zwalczania organizmów szkodliwych.
Gromadzimy zabytkowe przedmioty
i dokumenty związane z historią Dezynfekcji, Dezynsekcji
i Deratyzacji, tzw. pest control
oraz rozpowszechniamy informacje o nich.
Naszym szczególnym zamiarem jest stworzenie bogatej
kolekcji pułapek wykorzystywanych
do zwalczania gryzoni i owadów.
Muzealia pozyskujemy z zakupów na aukcjach
internetowych i giełdach staroci,
a także z darowizn od kolegów zajmujących się
zawodowo zwalczaniem szkodników.

www.muzeumddd.pl
D E Z Y N F E K C J A | M AT Y
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Arvalin ziarno zatrute
Substancja czynna: fosforek cynku 2,5%

Zastosowanie

Opis działania

Nornik polny.

Preparat o działaniu żołądkowym w formie przynęty w postaci ziarna.
Przeznaczony do zwalczania gryzoni w uprawie roślin, na użytkach zielonych
i terenach leśnych. Po spożyciu środka w żołądku gryzonia pod wpływem
kwasu żołądkowego fosforek cynku ulega rozkładowi tworząc fosfinę,
(fosforowodór). Fosfina jest bardzo silną trucizną metaboliczną i nerwową.

Dawkowanie
Umieszczenie przynęty w norze: 5 granul do każdej nory,
Stacja deratyzacyjna: 50 g preparatu w stacji
Maksymalna /zalecana dawka: 2 kg/ha

Nr pozwolenia: MRiRW nr R - 49/2020wu
Producent: Detia Freyberg GmbH

Opakowanie: 25 kg | Paleta: 20 szt.
5 kg | 72 szt.

Atrax płatki
Substancja czynna: difenakum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Skład preparatu oparty jest na mieszaninie rozdrobnionych produktów
zbożowych, konkurencyjnych do naturalnego pożywienia gryzoni. Trutka jest
chętnie spożywany przez gryzonie i wykazuje bardzo wysoką skuteczność.
Spożyty preparat należy systematycznie uzupełniać do momentu całkowitego
wytępienia gryzoni. Gryzonie zaczynają padać po 5 – 7 dniach.

Dawkowanie
Szczury: 200 g preparatu co 10 - 15 m.
Myszy: 200 g preparatu co 1,5 - 2 m.

Nr pozwolenia: PL/2012/0033/A
Producent: Fregata

Opakowanie: 10 kg | Paleta: 60 szt.

Broditop Gel
Substancja czynna: brodifacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Nowy niezawodny preparat w formie żelu, skuteczny w każdych warunkach
zwłaszcza w suchym środowisku. Dostępny w wygodnej do zastosowania
tubie eliminuje ryzyko rozlania. Bardzo ekonomiczny i łatwy w dozowaniu.

Dawkowanie
Szczury: 100 g preparatu co 5 - 10 m.
Myszy: 50 g preparatu co 2 - 5 m.

Nr pozwolenia: PL/2017/0259/MR
Producent: Zapi 
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Opakowanie: 5 kg | Paleta: 112 szt.
Opakowanie: 300 g | Karton: 12 szt.

Substancja czynna: brodifacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat niezawodny przy zwalczaniu gryzoni w pomieszczeniach o bardzo
dużej wilgotności w szczególności w kanałach ściekowych, budynkach
użyteczności publicznej, pomieszczeniach komunalnych, magazynowych
itp. Pobranie pojedynczej dawki jest śmiertelne dla gryzoni.

Dawkowanie
Szczury: 5 - 6 saszetek co 5 - 10 m.
Myszy: 1 - 2 saszetki co 1 - 2 m.

Nr pozwolenia: PL/2015/0190/MR
Producent: Zapi 

Opakowanie: 15k g/15 g | Paleta: 28 szt.
5 kg/15 g | 112 szt.
Opakowanie: 1 kg/15 g | Karton: 10 szt.

DERATYZACJA | RODENTYCYDY

Broditop pasta

Difetec WB-50F kostka woskowa
Substancja czynna: difenacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat zawiera dobrze zbalansowaną mieszankę składników
pokarmowych atrakcyjną dla gryzoni. Zawartość parafiny sprawia, że
przynęta jest szczególnie odporna w wilgotnych warunkach. Dzięki
technologii fluorescencyjnego pigmentu przynęta lub odchody
gryzoni mogą być łatwo zidentyfikowane przy użyciu latarki UV.

Dawkowanie
Szczury: 10 kostek co 5 - 10 m.
Myszy: 5 kostek co 2 - 5 m.

Nr pozwolenia: PL/2017/0284/MR
Producent: Zapi 

Opakowanie: 10 kg/10 g | Paleta: 48 szt.

Effect Rodent pasta
Substancja czynna: difenacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat umieszczony w pojedynczych saszetkach, łatwych do
przegryzienia przez gryzonie. Odporny na wilgoć zawiera bardzo
atrakcyjne aromaty zachęcające gryzonie do pobierania trutki.
Wykazuje działanie po pierwszym pobraniu przez gryzonie.

Dawkowanie
Szczury: 10 - 15 saszetek co 5 - 10 m.
Myszy: 2 - 3 saszetki co 2 - 5 m.

Nr pozwolenia: PL/2012/0009/A/MR
Producent: Unichem 

Opakowanie: 25 kg/10 g | Paleta: 20 szt.
5 kg/10 g | 72 szt.
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Gardentop granulat
Substancja czynna: bromadiolone 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat przeznaczony jest do zwalczania gryzoni w tradycyjnych
miejscach występowania. Zawiera kompozycje składników pokarmowych,
które zachęcają gryzonie do jej pobrania. Gryzonie giną wkrótce po jej
zjedzeniu nie wywołując nieufność u innych osobników z kolonii.

Dawkowanie
Szczury: 100 g preparatu co 5 - 10 m
Myszy: 50 g preparatu co 2 - 5 m

Nr pozwolenia: PL/2013/0099/A/MR
Producent: Zapi 

Opakowanie: 25 kg | Paleta: 20 szt.
10 kg | 50 szt. | 5 kg | 100 szt.
Opakowanie: 1 kg/15 g | Karton: 10 szt.

Gardentop pasta
Substancja czynna: bromadiolone 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat ten stosowany jest w tradycyjnych miejscach występowania
gryzoni takich jak obszary wilgotne, kanały ściekowe, budynki
użyteczności publicznej oraz komunalne. Pobranie pojedynczej
dawki jest śmiertelne dla gryzoni i nie wywołuje nieufności u innych
osobników z kolonii. Trutka zawiera wabiące substancje zapachowe.

Dawkowanie
Szczury: 5 - 6 saszetek na punkt co 5 - 10 m.
Myszy: 1 - 2 saszetki na punkt co 1 - 2 m.

Nr pozwolenia: PL/2013/0100/A/MR
Producent: Zapi 
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Opakowanie: 15 kg/15 g | Paleta: 28 szt.
Opakowanie: 1 kg/15 g | Karton: 10 szt.
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Harmonix® Rodent Paste
Substancja czynna: cholekalcyferol 0,075 %

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Profesjonalny preparat znakomicie działa na gryzonie odporne na
działanie antykoagulantów. Rodentycyd w krótkim czasie daje najlepsze
rezultaty dzięki Stop Feeding Effect czyli oszczędności przynęty do
50%, bo gryzonie spożywają tylko niezbędna ilość. Stężenie substancji
czynnej w ich organizmie jest niższe, co zmniejsza ryzyko wtórnego
zatrucia drapieżnika. Produkt ma szerokie zastosowanie wewnątrz i na
zewnątrz: wokół budynków prywatnych, publicznych, wokół zabudowań
gospodarskich, na wysypiskach śmieci i na otwartych przestrzeniach.

Dawkowanie
Szczury:
Mała infestacja: 100 - 200 g preparatu co 10 - 20 m.
Duża infestacja: 100 - 200 g preparatu co 3 - 10 m.
Myszy:
Mała infestacja: 20 g preparatu co 5 - 20 m.
Duża infestacja: 20 g preparatu co 2 - 5 m.

Nr pozwolenia: PL/2021/0464/MR
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Ć!!!

NOWOŚ

Opakowanie: 5 kg | Paleta: 96 szt.

Klerat KB kostka woskowa
Substancja czynna: brodifacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat do profesjonalnego zwalczania gryzoni wewnątrz pomieszczeń,
na zewnątrz oraz w kanałach ściekowych. W przypadku stosowania w
kanałach ściekowych, gdzie nie ma ryzyka zatrucia ludzi czy zwierząt,
kostki mogą zostać zamocowane do istniejących konstrukcji za pomocą
drutu, tak aby nie zostały spłukane lub przypadkowo przemieszczone.

Dawkowanie
Szczury: 1 - 3 kostki co 5 - 10 m.
Myszy: 1 kostkę co 2 - 5 m.
W kanałach ściekowych: 1 - 10 kostek

Nr pozwolenia: PL/2014/0179/MR
Producent: Syngenta

Opakowanie: 5 kg/20 g | Paleta: 80 szt.

Murin Facoum granulat
Substancja czynna: brodifacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Nowoczesny i wyjątkowo skuteczny preparat, skomponowany na bazie
produktów zbożowych i atraktantów zapachowych. Gryzonie giną po
jednorazowym pobraniu trutki. Preparat działa z opóźnieniem, nie powoduje
bolesnych stanów agonalnych co nie wzbudza nieufności w populacji gryzoni.

Dawkowanie
Szczury: 25 - 50 g preparatu co 10 - 15 m.
Myszy: 5 - 15 g preparatu co 3 - 5 m.

Nr pozwolenia: MZ0296/03
Producent: Vebi

Opakowanie: 20 kg | Paleta: 40 szt.
5 kg | 72 szt.
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Murin Facoum kostka
Substancja czynna: brodifacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat nowoczesny i wyjątkowo skuteczny, skomponowany na
bazie produktów zbożowych i atraktantów zapachowo-smakowych.
Gryzonie giną po jednorazowym pobraniu trutki. Preparat działa z
opóźnieniem co nie wzbudza nieufności u pozostałych osobników.

Dawkowanie
Szczury: 2 - 5 kostki co 10 - 15 m.
Myszy: 1 - 2 kostki co 3 - 5 m.

Nr pozwolenia: MZ0298/03
Producent: Vebi

Opakowanie: 20 kg/10 g | Paleta: 40 szt.
5 kg/10 g | 72 szt.

Murin Facoum pasta
Substancja czynna: brodifacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Trutka bardzo atrakcyjna dla szkodników i wygodna dla
profesjonalnych użytkowników. Ze względu na dużą zawartość
tłuszczu charakteryzuje się dużą odpornością na wilgoć. Gryzonie
zaczynają padać po 4-5 dniach od zjedzenia trutki.

Dawkowanie
Szczury: 2 - 5 saszetek co 10 - 15 m.
Myszy: 1 - 2 saszetek co 3 - 5 m.

Nr pozwolenia: MZ0295/03
Producent: Vebi

Opakowanie: 20 kg/10 g | Paleta: 40 szt.
5 kg/10 g | 72 szt.

Murin Forte granulat
Substancja czynna: bromadiolone 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Wyjątkowo skuteczny preparat, gryzonie giną po jednorazowym
pobraniu trutki. Preparat działa z opóźnieniem, nie powoduje bolesnych
stanów agonalnych co nie wzbudza nieufności w populacji gryzoni.
Przynętę należy wykładać w karmnikach deratyzacyjnych.

Dawkowanie
Szczury: 25 - 50 g preparatu co 10 - 15 m.
Myszy: 5 - 15 g preparatu co 3 - 5 m.

Nr pozwolenia: PL/2013/0102/A/MR
Producent: Vebi
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Opakowanie: 20 kg | Paleta: 40 szt.
5 kg | 72 szt.

Substancja czynna: bromadiolone 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Kostki zawierają optymalną zawartość parafiny, która zabezpiecza preparat
przed wilgocią, nie obniżając przy tym jego atrakcyjności. Nie tracą swoich
właściwości fizyko-chemicznych nawet po 10 dniach zanurzenia pod wodą,
co daje możliwość stosowania preparatu w ekstremalnych warunkach.

Dawkowanie
Szczury: 2 - 5 kostki co 10 - 15 m.
Myszy: 1 - 2 kostki co 3 - 5 m.

Nr pozwolenia: PL/2014/0108/MR
Producent: Vebi
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Murin Forte kostka

Opakowanie: 20 kg/10 g | Paleta: 40 szt.
5 kg/10 g | 72 szt.

Murin Forte pasta
Substancja czynna: bromadiolone 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat bardzo atrakcyjny dla gryzoni i wygodny dla profesjonalnych
użytkowników. Forma trutki pozwala precyzyjnie rozpoznać ślady żerowania.
Preparat bardzo odporny na wilgoć dzięki zawartości tłuszczu.

Dawkowanie
Szczury: 2 - 5 saszetki co 10 - 15 m.
Myszy: 1 - 2 saszetki co 3 - 5 m.

Nr pozwolenia: MZ0299/03
Producent: Vebi

Opakowanie: 20 kg/10 g | Paleta: 40 szt.
5 kg/10 g | 72 szt.

Muskil kostka woskowa
Substancja czynna: bromadiolone 0,0025%, difenacoum 0,0025%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat w postaci kostek woskowych, zawierający kombinację dwóch
antykoagulantów drugiej generacji - difenacoum i bromadiolon. Zawiera
kompozycję składników pokarmowych, które zachęcają gryzonie do jej
pobrania. Dzięki zawartości parafiny przynęta jest szczególnie odporna w
warunkach wilgotnych a wyżłobienia ułatwiają gryzoniom pobieranie trutki.

Dawkowanie
Szczury: 8 - 10 kostek co 10 m. Duża infestacja - co 5 m.
Myszy: 4 - 5 kostki co 5 m. Duża infestacja - co 2 m.

Nr pozwolenia: PL/2014/0108/MR
Producent: Zapi

Opakowanie: 15 kg/10 g | Paleta: 32 szt.
3 kg/10 g | 112 szt.
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Muskil pasta
Substancja czynna: bromadiolone 0,0025%, difenacoum 0,0025%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat jest gotową do użycia przynętą w postaci saszetek, zawierający
kombinację dwóch antykoagulantów drugiej generacji - difenacoum i
bromadiolon. Gryzonie giną po kilku dniach (2-4) od pobrania preparatu, nie
powodując nieufności do przynęty u innych osobników z kolonii. Produkt jest
śmiertelny dla szczurów i myszy już po pobraniu przez nie pojedynczej dawki.

Dawkowanie
Szczury: 8 - 10 saszetek co 10 m. Duża infestacja - co 5 m.
Myszy: 4 - 5 saszetek co 5 m. Duża infestacja - co 2 m.

Nr pozwolenia: PL/2014/0107/MR
Producent: Zapi

Opakowanie: 15 kg/10 g | Paleta: 28 szt.
3 kg/10 g | 112 szt.

Normix granulat
Substancja czynna: difenacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Środek gryzoniobójczy gotowy do użycia w formie granulatu, działający
jako trująca jednodawkowa przynęta pokarmowa. Preparat przeznaczony
do zwalczania różnych gryzoni wewnątrz i wokół budynków.

Dawkowanie
Szczury:
mała infestacja - do 200 g preparatu co 10 m.
duża infestacja - do 200 g preparatu co 5 m.
Myszy:
mała infestacja - do 40 g preparatu co 5 m.
duża infestacja - do 40 g preparatu co 2 m.

Nr pozwolenia: PL/2013/0067/A/MR
Producent: Best-Pest 

Opakowanie: 5 kg | Paleta: 72 szt.
Opakowanie: 250 g | Karton: 12 szt.

Racumin FOAM - pianka
Substancja czynna: kumatetralyl 0,4%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Pianka jest doskonałym środkiem wspomagającym proces deratyzacji. Pianka
nie pleśnieje i dodatkowo może działać na gryzonie nie akceptujące produktów
takich jak granulaty, ziarno, pasty i bloczki woskowe. Pianka przykleja się
do sierści gryzonia podczas przechodzenia przez otwory i szczeliny. Gryzoń
intensywnie się myje a substancja czynna jest w ten sposób spożywana.

Dawkowanie
Szczury: 20 - 30 g przynęty na otwór/szczelinę
Myszy: 4 - 30 g przynęty na otwór/szczelinę
Dozowanie 10 g produktu trwa około 4 sekund.

Nr pozwolenia: PL/2014/0139/MR
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.
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Opakowanie: 500 ml | Karton: 6 szt.

Substancja czynna: difenacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat jest gotową do użycia granulowaną przynętą o właściwościach
mumifikujących. Gryzonie giną już po 3-5 dniach od pobrania
przynęty. Doskonale sprawdza się w pomieszczeniach użyteczności
publicznej, pomieszczeniach hodowli zwierząt, magazynach,
obiektach przemysłu spożywczego, pomieszczeniach handlowych
i hotelach. Przeznaczony do profesjonalnego użytku.

Dawkowanie
Szczury:
Mała infestacja: 100 g preparatu co 10 m. Duża infestacja:100 g preparatu co 5 m.
Myszy:
Mała infestacja: 50 g preparatu co 5 m. Duża infestacja: 50 g preparatu co 2 m.

Nr pozwolenia: PL/2012/0058/A/MR
Producent: Best-Pest
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Rat Killer Forte granulat

Opakowanie: 10 kg | Paleta: 40 szt.

Rat Killer Perfekt granulat
Substancja czynna: brodifacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Trująca jednodawkowa przynęta pokarmowa o właściwościach mumifikujących.
Stosować ją można w lokalach użyteczności publicznej, mieszkaniach,
zakładach produkcyjnych, magazynach, obiektach inwentarskich oraz w
sąsiedztwie pomieszczeń, po umieszczeniu jej w stacji deratyzacyjnej.

Dawkowanie
Szczury: 40 g preparatu co 5 - 10 m.
Myszy: 20 g preparatu co 2 - 5 m.

Nr pozwolenia: MZ0338/03
Producent: Best-Pest

Opakowanie: 10 kg | Paleta: 40 szt.

Rat Killer Perfekt kostka
Substancja czynna: brodifacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Jednodawkowa przynęta pokarmowa w formie kostek przeznaczona
do zwalczania szkodników w pomieszczeniach oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie pomieszczeń, po umieszczeniu jej w stacji deratyzacyjnej.
Gryzonie zaczynają padać po 4-5 dniach od momentu spożycia.

Dawkowanie
Szczury: 50 g (4 kostki) co 5 - 10 m.
Myszy: 25 g (1 kostka) co 2 - 5 m.

Nr pozwolenia: MZ0339/03
Producent: Best-Pest 

Opakowanie: 5 kg/12 g | Paleta: 72 szt.
2,5 kg/12 g | 112 szt.
Opakowanie: 1 kg/12 g | Karton: 6 szt.
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Rat Killer Perfekt pasta
Substancja czynna: brodifacoum 0,0025%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat do stosowania w lokalach użyteczności publicznej, zakładach
produkcyjnych, magazynach, obiektach inwentarskich i w bezpośrednim
sąsiedztwie pomieszczeń, po umieszczeniu jej w stacji deratyzacyjnej.

Dawkowanie
Szczury: 50 g (4 saszetki) co 5 - 10 m.
Myszy: 25 g (2 saszetki) co 2 - 5 m.

Nr pozwolenia: MZ0340/03
Producent: Best-Pest 

Opakowanie: 20 kg/10 g | Paleta: 40 szt.
5 kg/10 g | 72 szt. | 2,5 kg/10 g | 112 szt.
Opakowanie: 1 kg/10 g | Karton: 6 szt.

Ratimor / Brodifakum gryzki
Substancja czynna: brodifacoum 0,0029%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat w postaci małych kostek woskowych o wadze 5g. Preparat
przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Posiada wyselekcjonowane składniki atrakcyjne dla gryzoni. Dzięki
zawartości olejów zapachowych zapewnia wysoką pobieralność.

Dawkowanie
Szczury: 10 - 60 g gryzków co 5 - 10 m
Myszy: 10 - 20 g gryzków co 2 - 5 m.

Nr pozwolenia: PL/2016/0223/MR
Producent: Unichem 

Opakowanie: 10 kg/5 g | Paleta: 55 szt.
3 kg/5 g | 160 szt.

Ratimor / Brodifakum pasta
Substancja czynna: brodifacoum 0,0029%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Posiada wyselekcjonowane składniki atrakcyjne dla gryzoni. Dzięki
zawartości olejów zapachowych zapewnia wysoką pobieralność.

Dawkowanie
Szczury: 5 - 6 saszetek co 5 - 10 m.
Myszy: 1 - 2 saszetki co 1 - 2 m.

Nr pozwolenia: PL/2016/0222/MP
Producent: Unichem 
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Opakowanie: 25 kg/10 g | Paleta: 20 szt.
5 kg/10 g | 112 szt.

Substancja czynna: bromadiolone 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat rozpoczyna działanie chwilę po pobraniu trutki a gryzonie
giną w ciągu kilku dni, nie wzbudzając nieufności innych gryzoni
i nie powodując w nich awersji na preparat. Gryzonie giną już po
jednorazowym spożyciu w ciągu 4 - 5 dni od pobrania przynęty.

Dawkowanie
Szczury: 100 - 150 g preparatu co 5 - 10 m.
Myszy: 20 - 30 g preparatu co 2 - 5 m.

Nr pozwolenia: PL/2013/0090/A/MR
Producent: Unichem
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Ratimor / Bromadiolone granulat

Opakowanie: 10 kg | Paleta: 60 szt.
3 kg | 160 szt.

Ratimor / Bromadiolone gryzki
Substancja czynna: bromadiolone 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat w postaci małych kostek woskowych o wadze 3,5 g. Antykoagurant
zapobiega tworzeniu protrombiny we krwi co jest przyczyną krwotoku i
śmierci gryzonia. Produkt zaczyna działać wkrótce po połknięciu. Sprawdza
się we wnętrzach i wokół budynków oraz w kanałach ściekowych.

Dawkowanie
Szczury: ok. 50 gryzków preparatu co 5 - 10 m
Myszy: ok. 10 gryzków co 2 - 5 m.

Nr pozwolenia: PL/2013/0091/A/MR
Producent: Unichem

Opakowanie: 10 kg/3,5 g | Paleta: 60 szt.
3 kg/3,5 g | 160 szt.

Ratimor / Bromadiolone
kostka woskowa
Substancja czynna: bromadiolone 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat rozpoczyna działanie chwilę po pobraniu trutki a gryzonie giną w
ciągu kilku dni, nie wzbudzając nieufności innych gryzoni i nie powodując
w nich awersji na preparat co umożliwia całkowitą deratyzację. Sprawdza
się we wnętrzach i wokół budynków oraz w kanałach ściekowych.

Dawkowanie
Szczury: 100 - 150 g tj. 5 - 6 kostki co 5 - 10 m.
Myszy: 20 - 30 g tj. 1 - 2 kostki co 2 - 5 m.

Nr pozwolenia: PL/2013/0091/A/MR
Producent: Unichem 

Opakowanie: 10 kg/20 g | Paleta: 55 szt.
5 kg/20 g | 112 szt. | haczyk 8 kg/100 g | 84 szt.
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Ratimor / Bromadiolone pasta
Substancja czynna: bromadiolone 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach
wilgotnych. Umieszczony w saszetkach, łatwy do przegryzienia
przez szczury i myszy. Gryzonie giną już po jednorazowym
spożyciu w ciągu 4-5 dni od pobrania przynęty.

Dawkowanie
Szczury: 100 - 150 g tj. 10 - 15 saszetek co 5 - 10 m.
Myszy: 20 - 30 g tj. 2 - 3 saszetki co 2 - 5 m.

Nr pozwolenia: PL/2013/0092/A/MR
Producent: Unichem

Opakowanie: 20 kg/10 g | Paleta: 20 szt.
5 kg/10 g | 112 szt.

Ratimor / Bromadiolone pasta
Substancja czynna: bromadiolone 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Ratimor pasta jest to atrakcyjny preparat przeznaczony do
stosowania wewnątrz i wokół budynków. Preparat jest bardzo
prosty w stosowaniu. Wystarczy zerwać wieczko i postawić tackę
z pastą we właściwym miejscu albo umieścić w karmniku.

Dawkowanie
Preparat gotowy do użycia. Pojemnik umieszczać co 10 - 15 m.

Nr pozwolenia: PL/2013/0092/A/MR
Producent: Unichem

Opakowanie: 80 g | Karton: 50 szt.

Ratimor / Bromadiolone
trutka zbożowa
Substancja czynna: bromadiolone 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Zatrute zboże konfekcjonowane w papierowych 10g saszetkach,
zaczyna działać chwilę po spożyciu trutki, a gryzonie giną w ciągu
kilku dni nie wzbudzając nieufności innych gryzoni i nie powodując
w nich awersji na preparat, co umożliwia całkowitą deratyzację.

Dawkowanie
Szczury: 100 - 150 g tj. 10 - 15 saszetek co 5 - 10 m.
Myszy: 20 - 30 g tj. 2 - 3g saszetki co 2 - 5 m.

Nr pozwolenia: PL/2013/0093/A/MR
Producent: Unichem
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Opakowanie: 10 kg/10g | Paleta: 60 szt.
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Ratimor / Bromadiolone żel
Substancja czynna: bromadiolone 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Niezawodny preparat w formie żelu, skuteczny w każdych warunkach
atmosferycznych. Dostępny w wygodnej do zastosowania tubie
eliminuje ryzyko rozlania. Bardzo ekonomiczny i łatwy w użyciu.

Dawkowanie
Szczury: 200 g preparatu co 10 m.
Myszy: 40 g preparatu co 5 m.

Nr pozwolenia: PB/PL/2013/0092/A/MR
Producent: Unichem

Opakowanie: 300 g | Karton: 20 szt.

Secuvia Secure kostka
Substancja czynna: flocoumafen 0,0025%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat posiada nową formulacje łącząca atrakcyjność pasty i trwałość kostki,
która dostarcza śmiertelną dawkę już po pierwszym pobraniu. Gotowa do
użycia przynęta gryzoniobójcza, przeznaczona do stosowania wewnątrz i wokół
budynków. Nie zawiera wosku co zwiększa atrakcyjności trutki dla gryzonia.

Dawkowanie
Szczury: 2 - 3 kostki co 5 - 10 m
Myszy: 1 kostka co 1 - 2 m

Nr pozwolenia: PL/2019/0368/MR
Producent: Basf

Opakowanie: 5 kg/25 g | Paleta: 80 szt.

Selontra pasta
Substancja czynna: cholekalcyferol 0,075%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Rewolucyjny produkt niebędący antykoagulantem, gwarantuje znacznie szybszą
kontrolę gryzoni. Formulacja zawiera 99% składników spożywczych. Innowacyjna
formuła w postaci pasty z otworem ułatwia mocowanie. Przełamuje odporność,
zwalczając nawet uodpornione na antykoagulanty gryzonie. Zapewnia pełną
skuteczność, przy jednoczesnym zrównoważonym wpływie na środowisko.

Dawkowanie
Szczur: 5 - 7 kostek co 5 - 10 m
Mysz: 1 - 2 kostki co 1 - 2 m

Nr pozwolenia: PL/2021/0462/MR
Producent: Basf

Opakowanie: 5 kg | Paleta: 160 szt.
3 kg | 280 szt.

Ć!!!

NOWOŚ
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Sorexa kostki
Substancja czynna: difenacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat jest skuteczny również w zwalczaniu osobników odpornych na
niektóre inne antykoagulanty. Stworzony w oparciu o wysokiej jakości,
bezwoskową karmę laboratoryjną, zapewniającą dobrą konsumpcję przez
gryzonie i szybkie ich zwalczanie, niezależnie od nasilenia szkodników.

Dawkowanie
Szczury: do 5 kostek na jeden punkt.
Myszy: 1 kostka co 1 - 2 m

Nr pozwolenia: PL/2012/0031/A/MR
Producent: Basf

Opakowanie: 5 kg/20 g | Paleta: 80 szt.

Storm pasta
Substancja czynna: flocoumafen 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat w postaci pasty umieszczonej w papierowej saszetce. Przeznaczony
jest do zwalczania gryzoni w tradycyjnych miejscach ich występowania
oraz w miejscach takich jak obszary wilgotne, kanały ściekowe, itp.

Dawkowanie
Szczury: 3 saszetki co 5 m i po 1 saszetce wkładać bezpośrednio do otworów prowadzących do nor.
Myszy: 1 saszetka co 2 m.

Nr pozwolenia: PL/2014/0112/MR
Producent: Basf

Opakowanie: 5 kg/15 g | Paleta: 80 szt.

Storm Secure kostka
Substancja czynna: flocoumafen 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat w postaci heksagonalnych bloczków woskowych z rozdrobnionymi
ziarnami zbóż. Jednodawkowy preparat może być stosowany w
programach dawkowania pulsacyjnego. Preparat charakteryzuje
się bardzo dobrymi właściwościami wabiącymi, zawiera substancję
chroniącą przed pleśnią, co przedłuża ich przydatność i trwałość.

Dawkowanie
Szczury: 3 kostki co 5 m i po 1 kostce wkładać bezpośrednio do otworów prowadzących do nor.
Myszy: 1 kostka co 2 m .

Nr pozwolenia: PL/2014/0119/MR
Producent: Basf

106

D E R AT Y Z A C J A | R O D E N T Y C Y D Y

Opakowanie: 10 kg/20 g | Paleta: 36 szt.

Substancja czynna: flocoumafen 0,0025%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat z nową formulacją łączącą atrakcyjność pasty i trwałość kostki,
która dostarcza śmiertelną dawkę już po pierwszym pobraniu. Przeznaczona
do stosowania wewnątrz i wokół budynków wyłącznie w odpornych na
manipulację stacjach deratyzacyjnych oraz w punktach wykładania przynęty.

Dawkowanie
Szczury: 10 - 15 kostek co 5 - 10 m
Myszy: 3 - 5 kostek co 1 - 2 m

Nr pozwolenia: PL/2019/0368/MR
Producent: Basf 

Opakowanie: 3 kg | Paleta: 52 szt.
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Storm Ultra gryzki

Storm Ultra Secure kostka
Substancja czynna: flocoumafen 0,0025%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat posiada nową formulacje łącząca atrakcyjność pasty i trwałość kostki,
która dostarcza śmiertelną dawkę już po pierwszym pobraniu. Gotowa do użycia
przynęta gryzoniobójcza, przeznaczona jest stosowania wewnątrz i wokół
budynków, nie zawiera wosku co zwiększa atrakcyjności trutki dla gryzonia.

Dawkowanie
Szczury: 2 - 3 kostki co 5 - 10 m
Myszy: 1 kostka co 1 - 2 m

Nr pozwolenia: PL/2019/0368/MR
Producent: Basf

Opakowanie: 3 kg/25 g | Paleta: 52 szt.

Talon kostka woskowa
Substancja czynna: brodifacoum 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Preparat do profesjonalnego zwalczania gryzoni wewnątrz pomieszczeń,
na zewnątrz oraz w kanałach ściekowych. W przypadku stosowania w
kanałach ściekowych, gdzie nie ma ryzyka zatrucia ludzi czy zwierząt, kostki
powinny zostać zamocowane do istniejących konstrukcji za pomocą drutu,
tak aby nie zostały one spłukane lub przypadkowo przemieszczone.

Dawkowanie
Szczury: 1 - 3 kostki preparatu co 5 - 10 m.
Myszy: 1 kostkę co 2 - 5 m.
W kanałach ściekowych: 1 - 10 kostek.

Nr pozwolenia: PL/2014/0181/MR
Producent: Syngenta

Opakowanie: 10 kg/20 g | Paleta: 40 szt.
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Toxan płatki
Substancja czynna: bromadiolone 0,004%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Gotowa do użycia skuteczna przynęta w postaci płatków stosowana wewnątrz
i wokół budynków na terenach otwartych oraz wysypiskach śmieci. Preparat
należy wykładać do zamykanych karmników deratyzacyjnych w miejscach
występowania gryzoni. Gryzonie zaczynają padać po 5-6 dniach.

Dawkowanie
Szczury: do 200 g co 10 - 15m
Myszy: do 100 g co 1,5 - 2 m

Nr pozwolenia: PL/2013/0080/A
Producent: Fregata

Opakowanie: 10 kg | Paleta: 60 szt.

Toxan płyn
Substancja czynna: bromadiolone 0,005%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Gotowy do użycia, skuteczny preparat do zwalczania inwazji gryzoni
w postaci płynu stosowany wewnątrz i wokół budynków, na terenach
otwartych oraz wysypiskach śmieci. Preparat należy podawać gryzoniom
do picia w płytkich naczyniach lub poidełkach wstawionych w karmniki w
miejscach występowania gryzoni. Preparatem można nasączać różnorodne
przynęty chętnie spożywane przez gryzonie w danym miejscu.

Dawkowanie
Szczury: 100 ml w poidełkach co 15 m
Myszy: 100 ml w poidełkach co 3 - 4 m

Nr pozwolenia: PL/2014/0114
Producent: Fregata

Opakowanie: 3 l | Karton: 4 szt.
1 l | 12 szt. | 200 ml | 24 szt.

Venim mix
Substancja czynna: difetianol 0,0025%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Przynęta na gryzonie w postaci mieszaniny 3 rodzajów ziarna kukurydzy,
dwóch rodzajów słonecznika oraz płatków owsianych. Preparat można
stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, między innymi do ochrony
przed gryzoniami: budynków inwentarskich, pieczarkarni, boczniakarni,
kompostowni, magazynów, pomieszczeń użyteczności publicznej.

Dawkowanie
Szczury: do 200 g co 4 - 10 m
Myszy: do 50 g co 1 - 3 m

Nr pozwolenia: PL/2014/0112/MR
Producent: LIPHATECH
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Opakowanie: 2,5 kg | Paleta: 112 szt.

Substancja czynna: difetianol 0,0025%

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Przynęta na gryzonie w postaci pasty. Preparat można stosować
wewnątrz i na zewnątrz budynków, między innymi do ochrony przed
gryzoniami: budynków inwentarskich, pieczarkarni, boczniakarni,
kompostowni, magazynów, pomieszczeń użyteczności publicznej.

Dawkowanie
Szczury: do 200 g co 4 - 10 m
Myszy: do 50 g co 1 - 3 m

Nr pozwolenia: PL/2011/0002/A/MR
Producent: LIPHATECH

Opakowanie: 2,5 kg | Paleta: 112 szt.
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Venim pasta

Ziarno zatrute
Substancja czynna: fosforek cynku 1,3%

Zastosowanie

Opis działania

Gryzonie nornikowate
i myszowate.

Preparat gryzoniobójczy o działaniu żołądkowym, przeznaczony
do zwalczania gryzoni nornikowatych i myszowatych, przynęta
w postaci ziarna. Środek należy stosować poza okresem
wegetacyjnym (przedwiośnie, późna jesień, bezśnieżna zima).

Dawkowanie
Zalecana dawka: 0,5 – 2 kg/ha - 10 - 20 ziaren do otworów nor gryzoni.
Zalecana dawka: 2 kg/ha - wykładając doglebowym dozownikiem
ciągnikowym w pobliżu pni drzew w sadach.

Nr pozwolenia: MRiRW – R-126/2018d
Producent: Fregata 

Opakowanie: 20 kg | Paleta: 20 szt.
5 kg | 80 szt.
Opakowanie: 500 g | Karton: 25 szt.
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Catchmaster chwytacz
na myszy SLIM 614
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Wąski dwuwejściowy chwytacz, może być używany z lepem. Wąski profil
pozwala umieścić chwytacz w magazynach między paletami, w biurach
między szafkami oraz w kuchniach pomiędzy i za urządzeniami. Obudowa
z poliwęglanu jest bardzo wytrzymała i trwała. Chwytacz można
bardzo łatwo rozebrać na części i dokładnie wyczyścić.

Wymiary
długość: 41 cm | szerokość: 6,5 cm | wysokość: 5,5 cm | waga: 280 g

Producent: Catchmaster

Sztuka | Karton: 12 szt.

Chwytacz gryzoni Trapper 24/7
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Pułapka dwuwejściowa z mechanizmem zapadkowym, wykonana
z trwałego tworzywa sztucznego. Przezroczysta pokrywa
pozwala na kontrolowanie czy w środku znajdują się gryzonie.
Wewnątrz można opcjonalnie zastosować wkłady lepowe.

Wymiary
długość: 25,6 cm | szerokość: 16,7 cm | wysokość: 4,7 cm

Producent: Bell

Sztuka | Karton: 12 szt.

Catchmaster chwytacz
Multi-Catch Mini
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Dwuwejściowy chwytacz na myszy solidnie wykonany z blachy ocynkowanej.
Chwytacz może pomieścić kilka myszy, nie trzeba go zastawiać gdyż posiada
specjalny mechanizm, który wpuszcza mysz do środka i nie wypuszcza jej na
zewnątrz. Mniejszy rozmiar umożliwia umieszczenie chwytacza w dyskretnych
lokalizacjach. Można w nim zastosować lepy Catchmaster 72TC3 Slim. Pokrywa
otwierana do góry umożliwia szybką wymianę lepu i łatwe czyszczenie.

Wymiary
długość: 26,20 cm | szerokość: 9,1 cm | wysokość: 4,6 cm | waga: 490 g

Producent: Catchmaster
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Sztuka | Karton: 12 szt.

Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Pułapka żywołowna, jednowejściowa. Masywna konstrukcja gwarantuje
odporność na uszkodzenia mechaniczne. Cała konstrukcja w kształcie
prostopadłościanu wykonana z grubej ocynkowanej blachy z mechanizmem
zapadkowym. Pokrywa pułapki zaopatrzona w otwór rewizyjny i zamek
na klucz ampulowy. Klucz nie jest dostarczany z produktem.
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Chwytacz gryzoni Ekes-Der M-1

Wymiary
długość: 20 cm | szerokość: 9,8 cm | wysokość: 6 cm | waga: 650 g

Producent: EKES

Sztuka | Karton: 4 szt.

Chwytacz gryzoni Wartownik
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Jednowejściowy chwytacz, odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Konstrukcja wykonana z ocynkowanej blachy z zapadnią u wejścia. Posiada
plastikową szybkę do kontroli i wypuszczania złapanych gryzoni.

Wymiary
długość: 25 cm | szerokość: 5,5 cm | wysokość: 5,5 cm | waga: 300 g

Producent: Kimimla

Sztuka | Karton: 28 szt.

Chwytacz gryzoni metalowy
z szybką Dez-Der
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Dwuwejściowa metalowa pułapka z dużą plastikową szybką umieszczoną na
górnej pokrywie chwytacza, która ułatwia sprawdzanie czy wewnątrz znajdują się
gryzonie. Chwytacz może pomieścić kilkanaście myszy, nie trzeba go zastawiać
gdyż posiada specjalny mechanizm, który wpuszcza mysz do środka i nie
wypuszcza jej na zewnątrz. Dostępne są również lepy do chwytacza o wymiarach
250 x 105 mm, zmniejszające ryzyko wydostania się gryzoni z chwytacza.

Wymiary
długość: 26 cm | szerokość: 16 cm | wysokość: 4,5 cm | waga: 630 g

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 20 szt.
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Chwytacz metalowy z szybką
lekki na myszy
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Dwuwejściowa metalowa pułapka z dużą plastikową szybką umieszczoną na
górnej pokrywie chwytacza, która ułatwia sprawdzanie czy wewnątrz znajdują się
gryzonie. Chwytacz może pomieścić kilkanaście myszy, nie trzeba go zastawiać
gdyż posiada specjalny mechanizm, który wpuszcza mysz do środka i nie
wypuszcza jej na zewnątrz. Dostępne są również lepy do chwytacza o wymiarach
250 x 105 mm, zmniejszające ryzyko wydostania się gryzoni z chwytacza.

Wymiary
długość: 26 cm | szerokość: 16 cm | wysokość: 4,5 cm | waga: 540 g

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 12 szt.

Chwytacz metalowy z szybką
narożny
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Dwuwejściowy metalowy chwytacz narożny na myszy, otwierany na
zawiasach, wykonany z blachy ocynkowanej z szybką umożliwiającą
monitoring wnętrza bez potrzeby otwierania. Chwytacz może pomieścić
kilka myszy, nie trzeba go zastawiać gdyż posiada specjalny mechanizm,
który wpuszcza mysz do środka i nie wypuszcza jej na zewnątrz.

Wymiary
długość: 18,50 cm | szerokość: 18,50 cm | wysokość: 4,5 cm | waga: 474 g

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 12 szt.

Chwytacz metalowy z szybką
na szczury
Zastosowanie

Opis działania

Szczury.

Dwuwejściowy metalowy chwytacz na szczury z dwiema
szybkami umieszczonymi na górze chwytacza, które ułatwiają sprawdzanie
czy wewnątrz znajdują się gryzonie. Chwytacz może pomieścić kilka
szczurów, nie trzeba go zastawiać gdyż posiada specjalny mechanizm,
który wpuszcza szczura do środka i nie wypuszcza go na zewnątrz.

Wymiary
długość: 36,50 cm | szerokość: 16,50 cm | wysokość: 6,50 cm | waga: 920 g

Producent: Dez-Der
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Sztuka | Karton: 12 szt.

Zastosowanie

Opis działania

Szczury.

Dwuwejściowy metalowy chwytacz na szczury z dwiema
szybkami umieszczonymi na górze chwytacza, które ułatwiają sprawdzanie
czy wewnątrz znajdują się gryzonie. Chwytacz może pomieścić kilka
szczurów, nie trzeba go zastawiać gdyż posiada specjalny mechanizm,
który wpuszcza szczura do środka i nie wypuszcza go na zewnątrz.
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Chwytacz metalowy z szybką
na szczury XL

Wymiary
długość: 40 cm | szerokość: 17 cm | wysokość: 11 cm | waga: 1,44 kg

Producent: Best Pest

Sztuka | Karton: 6 szt.

Chwytacz gryzoni Ekes-Der 21
Zastosowanie

Opis działania

Szczury.

Przelotowy chwytacz z 2 klapkami wykonany z ocynkowanej blachy.
Odporny na uszkodzenia mechaniczne. Zamykany na klucz ampulowy.

Wymiary
długość: 60 cm | szerokość: 8 cm | wysokość: 10 cm | waga: 1,8 kg

Producent: EKES

Sztuka | Karton: 2 szt.

Chwytacz gryzoni Dez-Der na szczury
Zastosowanie

Opis działania

Szczury.

Jednowejściowy, dwukomorowy chwytacz, posiada solidną,
ocynkowana konstrukcje wraz z odpowiednimi rozmiarami, zwiększa niezwykłą
skuteczność w odławianiu gryzoni. Może pomieścić kilka szczurów, nie
trzeba go zastawiać, gdyż posiada specjalny wielozapadkowy mechanizm,
który wpuszcza szczury do środka i nie wypuszcza ich na zewnątrz.

Wymiary
długość: 50 cm | szerokość: 19 cm | wysokość: 17 cm | waga: 1,25 kg
oczko siatki: 12x24 mm | drut siatki: 1 mm

Producent: R-MAX

Sztuka | Karton: 12 szt.
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Chwytacz gryzoni S2 na szczury
Zastosowanie

Opis działania

Szczury, łasice.

Pułapka żywołowna dwuwejściowa, przelotowa ocynkowana. Łatwo
się ją zastawia a łączenia w pułapce są spawane. Wyposażona jest
w blokadę zacisku skośnego. Takie rozwiązanie nie pozwala na
wycofanie się drapieżnika podczas zatrzasku. W skład zestawu wchodzą:
chwytacz, instrukcja, zawieszka na przynętę, foliowa rękawiczkę.

Wymiary
długość: 50 cm | szerokość: 12 cm | wysokość: 14 cm | waga: 0,75 kg
oczko siatki: 12 x 24 mm | drut siatki: 1,8 mm

Producent: R-MAX

Sztuka | Karton: 12 szt.

Chwytacz gryzoni S4 na szczury
Zastosowanie

Opis działania

Szczury, myszy, łasice.

Pułapka dwuwejściowa, przelotowa, łatwa w zastosowaniu. Małe
oczko siatki jest skuteczną zaporą nawet dla myszy. Posiada
blokadę zapadni pionowej. Pułapka zakończona jest drzwiczkami
do wygodnego wkładania przynęty. W skład zestawu wchodzą:
chwytacz, instrukcja, zawieszka na przynętę, foliowa rękawiczka.

Wymiary
długość: 50 cm | szerokość: 12 cm | wysokość: 14 cm | waga: 0,85 kg
oczko siatki: 11 x 11mm | drut siatki: 1 mm

Producent: R-MAX

Sztuka | Karton: 12 szt.

Chwytacz gryzoni T3 na łasice
Zastosowanie

Opis działania

Łasice, tchórze,
szczur, norki i kuny.

Pułapka dwuwejściowa, przelotowa. Łatwa do zastawiania. Elementy
pułapki są spawane i ocynkowane. Dodatkowo wyposażona jest w
blokadę zacisku skośnego. Takie rozwiązanie nie pozwala na wycofanie się
drapieżnika podczas zatrzasku. W skład zestawu wchodzą: chwytacz, wabik
na łasicowate, instrukcja, zawieszka na przynętę, foliowa rękawiczka.

Wymiary
długość: 60 cm | szerokość: 17 cm | wysokość: 17 cm | waga:1,45 kg
oczko siatki: 19 x 19 mm | drut siatki: 1,45 mm

Producent: R-MAX
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Sztuka | Karton: 12 szt.

Zastosowanie

Opis działania

Kuny, tchórze,
norki, szczury.

Pułapka dwuwejściowa, przelotowa ocynkowana. Wyposażona w
blokadę zacisku skośnego. W skład zestawu wchodzą: chwytacz, wabik
na łasicowate, instrukcja, zawieszka na przynętę, foliowa rękawiczka.

Wymiary

DERATYZACJA | CHWYTACZE

Chwytacz gryzoni K2 na kuny

długość: 102 cm | szerokość: 21 cm | wysokość: 27 cm | waga: 3 kg
oczko siatki: 24 x 24mm | drut siatki: 1,8 mm

Producent: R-MAX

Sztuka | Karton: 4 szt.

Chwytacz gryzoni L3 na lisy
Zastosowanie

Opis działania

Lisy, kuny, norki,
łasice i tchórze.

Pułapka dwuwejściowa, przelotowa o wzmocnionej konstrukcji przy
wyjściu grubymi drutem. Łatwo się ją zastawia a łączenia w
pułapce są spawane. Blachy zapadniowe są wzmacniane grubymi
kątownikami. W skład zestawu wchodzą: chwytacz, wabik na
łasicowate, instrukcja, zawieszka na przynętę, foliowa rękawiczka.

Wymiary
długość: 102 cm | szerokość: 29 cm | wysokość: 36 cm | waga: 6,5 kg
oczko siatki: 24 x 24mm | drut siatki: 1,8 mm

Producent: R-MAX

Sztuka | Karton: 2 szt.

Chwytacz KNP1
Zastosowanie

Opis działania

Lisy, kuny, norki, łasice,
tchórze, szczury.

Chwytacz na żywą przynętę dostosowany do pułapek żywołownych
firmy R-MAX. Zaprojektowana tak, aby nie narażała żywej przynęty na
urazy. Drapieżniki reagują w sposób bardzo ożywiony na obecność żywej
przynęty w pułapce przy czym skuteczność odłowów znacznie wzrasta.
Zalegający na dnie pułapki mocz gryzoni działa niezwykle wabiąco.

Wymiary
długość: 50 cm | szerokość: 19 cm | wysokość: 19 cm
oczko siatki: 11 x 11mm | drut siatki: 1,8 mm

Producent: R-MAX

Sztuka | Karton: 4 szt.
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Karmnik AF Atom
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Karmnik wykonany z najwyższej jakości tworzywa sztucznego odpornego
na niekorzystne warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i
promieniowanie UV. Otwierany przy użyciu standardowego klucza serii AF.
Dzięki specjalnej konstrukcji wykluczono kontakt z trutką przez niepowołane
osoby oraz możliwość przypadkowego spożycia przez zwierzęta.

Wymiary
długość: 26,5 cm | szerokość: 19 cm | wysokość: 10 cm | waga: 0,44 kg

Producent: Killgerm

Sztuka | Karton: 8 szt.

Karmnik AF Tunel na myszy i szczury
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Karmnik przelotowy wykonany z najwyższej jakości tworzywa
sztucznego. Posiada całkowicie odłączalną pokrywę co ułatwia dostęp
do prętu na trutkę, który jest mocowany do pokrywy. Posiada zamek
zabezpieczający przed przypadkowym narażaniem na kontakt z trutką.

Wymiary
długość: 32 cm | szerokość: 13 cm | wysokość: 11,1 cm | waga: 0,48 kg

Producent: Killgerm

Sztuka | Karton: 12 szt.

Karmnik Alpha
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Przelotowy karmnik z tworzywa zamykany na specjalny rozporowy zamek.
Przynęta może być mocowana na metalowym pręciku dostarczanym
wraz z karmnikiem lub wykładana w wewnętrznym przedziale. Solidnie
wykonane połączenia ruchome w oparciu o plastikowe zawiasy.

Wymiary
długość: 24 cm | szerokość: 11 cm | wysokość: 10 cm | waga: 0,5 kg

Producent: Aldef Global
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Sztuka | Karton: 24 szt.
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Karmnik BaitSafe
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Karmnik jest łatwy i szybki w obsłudze, stosowany wewnątrz budynków.
Może być montowany w ścianach, sufitach, podłogach co umożliwia
gryzoniom bezpośredni dostęp do trutki. Opatentowany system
zamykania poprzez specjalny klucz, który chroni przed przypadkowym
narażeniem na kontakt z preparatami gryzoniobójczymi.

Wymiary
średnica: 10,5 cm | wysokość: 5,5 cm | waga: 0,142 kg

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 30 szt.

Karmnik Beta
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Dwukomorowy karmnik na myszy i szczury z tworzywa, zamykany
na specjalny rozporowy zamek. Karmnik ma dwa zamknięcia.

Wymiary
długość: 23 cm | szerokość: 18,5 cm | wysokość: 9,5 cm | waga: 0,44 kg

Producent: Aldef Global

Sztuka | Karton: 20 szt.

Karmnik Coral
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Karmnik jest wykonany z wytrzymałego, elastycznego plastiku, 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.

Wymiary
długość: 23 cm | szerokość: 12,8 cm | wysokość: 7,5 cm | waga: 0,26 kg

Producent: Aldef Global

Sztuka bez nadruku | Karton: 30 szt.
z nadrukiem | 30 szt.
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Karmnik duży Best
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Przelotowy karmnik z tworzywa zamykany na zatrzaski oraz wkręt. W centralnej
części posiada wyjmowany metalowy pręt na przynętę, umieszczony nad
wydzielonym przedziałem służącym również do umiejscawiania przynęty.

Wymiary
długość: 34 cm | szerokość: 9 cm | wysokość: 9 cm | waga: 0,24 kg

Producent: Best-Pest

Sztuka | Karton: 36 szt.

Karmnik duży Sens
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Przelotowy karmnik wykonany z tworzywa, wytrzymałego
na uszkodzenia mechaniczne oraz pracę w szerokim zakresie
temperatur. Nie wymaga kluczyka. W części dolnej znajdują się
otwory ułatwiające przytwierdzanie karmnika do podłoża.

Wymiary
długość: 32 cm | szerokość: 11 cm | wysokość: 9,4 cm | waga: 0,24 kg

Producent: Sens

Sztuka | Karton: 24 szt.

Karmnik duży tunel
z dwoma kluczykami
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Karmnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wyposażony
jest w pręt do zamocowania preparatu deratyzacyjnego. Posiada praktyczne
zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych w postaci dwóch
kluczyków. Każdy karmnik posiada w komplecie dwa kluczyki.

Wymiary
długość: 32 cm | szerokość: 11 cm | wysokość: 7,5 cm | waga: 0,35 kg

Producent: Vaco
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Sztuka | Karton: 22 szt.

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Karmnik jest wykonany z wytrzymałego, elastycznego plastiku, posiada pręt
na trutkę, otwierany kluczykiem. W spodniej części karmnika jest miejsce
na umieszczenie lepu do monitorowania owadów biegających. Dzięki
niewielkim gabarytom karmnik doskonale pasuje pod paletę lub niski regał.
Posiada także dystans, który umożliwia przymocowanie go do ściany.

DERATYZACJA | KARMNIKI

Karmnik RST

Wymiary
długość: 21cm | szerokość: 16 cm | wysokość: 6 cm | waga: 0,30 kg

Producent: Aldef Global

Sztuka | Karton: 12 szt.

Karmnik RoBait
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Karmnik jest wykonany z wytrzymałego, elastycznego plastiku, posiada tackę
oraz pręt na trutkę. Posiada dystans, który umożliwia przymocowanie go do
ściany. Otwierany jest na bok, co ułatwia sprawdzanie i czyszczenie karmnika.

Wymiary
długość: 23 cm | szerokość: 18 cm | wysokość: 11 cm | waga: 0,40 kg

Producent: Aldef Global

Sztuka bez nadruku | Karton: 20 szt.
z nadrukiem | 20 szt.

Karmnik metalowy ekes-der 8
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Przelotowy karmnik z metalu zamykany na śrubę ampulową, szczególnie
odporny na uszkodzenia mechaniczne. Posiada na dnie wyjmowaną wkładkę
z tworzywa z wydzielonym przedziałem na przynętę. Istnieje możliwość
podwieszenia przynęty na pręcie. Karmnik posiada nawiercone i przetłoczone
boczne i dolne otwory do mocowania do podłoża lub do ściany.

Wymiary
długość: 40 cm | szerokość: 8 cm | wysokość: 10 cm | waga: 0,95 kg

Producent: EKES

Sztuka ocynkowanego | Karton: 4 szt.
nierdzewnego | 4 szt.
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Karmnik kamień Protecta
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Karmnik jest wykonany z twardego plastiku. Kształtem imituje
kamień. Idealnie komponuje się z otoczeniem. Do otwierania
pokrywy stosuje się specjalny kluczyk. Wewnątrz znajdują się
druty umożliwiające zamocowanie pasty lub kostek.

Wymiary
długość: 33 cm | szerokość: 28,5 cm | wysokość: 17,5 cm | waga: 0,90 kg

Producent: Bell

Sztuka grafitowego | Karton: 4 szt.
piaskowego | 4 szt.

Karmnik kamień Rock
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Karmnik jest wykonany z twardego plastiku odporny na działanie
ekstremalnych warunków atmosferycznych. Kształtem imituje kamień.
Posiada specjalny szpikulec mocujący. Do otwierania szufladki z trutką
stosuje się specjalny kluczyk zabezpieczający. Wewnątrz znajduje się drut
umożliwiający zamocowanie na nim trutki w postaci kostek lub pasty.

Wymiary
długość: 24 cm | szerokość: 19 cm | wysokość: 11 cm | waga: 0,40 kg

Producent: Aldef Global

Sztuka | Karton: 12 szt.

Karmnik tekturowy Sens
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Karmnik tekturowy sens na myszy.
Na karmiku nadrukowana jest karta przeglądu na datę i podpis specjalisty
DDD oraz ostrzeżenie NIE DOTYKAĆ. Karmnik do samodzielnego złożenia.

Wymiary
długość: 12 cm | szerokość: 5,5 cm | wysokość: 5,5 cm

Producent: Sens
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Sztuka | Karton: 1500 szt.
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Karmnik mały Best
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Karmnik służy do wykładania preparatów zwalczających gryzonie. Wykonany
jest z trwałego plastiku, zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem.
Dzięki niewielkim gabarytom pasuje pod paletę lub niski regał.

Wymiary
długość: 11 cm | szerokość: 8 cm | wysokość: 4 cm | waga: 0,60 kg

Producent: Best–Pest

Sztuka | Karton: 60 szt.

Karmnik Peti
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Karmnik z tworzywa z niezależnym pomieszczeniem
do wykładania trutki, zamykany na kluczyk.

Wymiary
długość: 13 cm | szerokość: 10 cm | wysokość: 5 cm | waga: 60 g

Producent: Aldef Global

Sztuka czarnego | Karton: 72 szt.
przezroczystego | 72 szt.

Poidełko dla gryzoni Neptuno
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Plastikowe poidełko o pojemności 125 ml na płynną trutkę dla gryzoni.

Wymiary
średnica: 7,5 cm | wysokość: 7 cm

Producent: Aldef Global

Sztuka | Karton: 180 szt.
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Catchmaster lep barierowy 72XL
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Długi lep na gryzonie z atraktantem o zapachu masła orzechowego.
Lep stosuje się jako barierę na myszy i szczury, które mogą
znajdować się w świeżo przetransportowanym towarze. Lep
układa się do okoła palety tak, aby wybiegające gryzonie wpadały
wprost na niego i nie rozbiegały się po całym magazynie.

Wymiary
długość: 61 cm | szerokość: 10,5 cm

Producent: Catchmaster

Sztuka | Karton: 72 szt.

Lep barierowy 1000 x 150mm
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Długi lep stosuje się jako barierę na myszy i szczury, które mogą
znajdować się w świeżo przetransportowanym towarze. Lep
układa się do okoła palety tak, aby wybiegające gryzonie wpadały
wprost na niego i nie rozbiegały się po całym magazynie.

Wymiary
długość: 100 cm | szerokość: 15 cm

Producent: Set

Sztuka | Karton: 100 szt.

Catchmaster lep na myszy
72TC3 SLIM
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Pułapka lepowa z atraktantem o zapachu masła orzechowego. Podzielona
na pół idealnie pasuje do chwytacza Catchmaster SLIM. Dzięki perforacjom
wzdłuż i wszerz lep można dopasować do innych chwytaczy.

Wymiary
długość: 25 cm | szerokość: 10,2 cm

Producent: Catchmaster
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Sztuka | Karton: 72 szt.
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Catchmaster lep na szczury
26 x 13 cm 1448B
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Pułapka klejowa na szczury o wysokiej skuteczności, łatwa w użyciu.
Stosowana w miejscach, gdzie tradycyjne trutki chemiczne, czy
pułapki mechaniczne są niewskazane. Pułapka posiada właściwości
wabiące dzięki zastosowaniu atraktantu pokarmowego w kleju.

Wymiary
długość: 26 cm | szerokość: 13 cm | wysokość: 1 cm

Producent: Catchmaster

Komplet 2 szt. | Karton: 24 szt.

Catchmaster lep na szczury
26 x 13 cm 48WRG
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Bezkonkurencyjny i jedyny na rynku mrozoodporny lep na szczury z
atraktantem. Specjalnie opracowany klej używany w tej pułapce jest
skuteczny w temperaturze nawet do -180C. Idealny do stosowania w
nieogrzewanych garażach lub piwnicach podczas zimowych miesięcy.

Wymiary
długość: 26 cm | szerokość: 13 cm | wysokość: 1 cm

Producent: Catchmaster

Komplet 2 szt. | Karton: 24 szt.

Catchmaster lep na szczury
44 x 27 cm 24GRB
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Wyjątkowo skuteczny i duży lep z atraktantem pokryty mocnym klejem.
Lep może być uformowany w tunel. Doskonała pułapka o zapachu
masła orzechowego. Do stosowania w obszarach wrażliwych.

Wymiary
długość: 44 cm | szerokość: 27 cm

Producent: Catchmaster

Sztuka | Karton: 24 szt.
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Catchmaster lep na szczury
35 x 15 cm 60RB
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Wyjątkowo skuteczny lep, łatwy w użyciu. Stosowany w miejscach, gdzie
tradycyjne trutki czy pułapki mechaniczne są niewskazane. Pułapka posiada
właściwości wabiące dzięki zastosowaniu atraktantu pokarmowego w kleju.

Wymiary
długość: 35 cm | szerokość: 15 cm

Producent: Catchmaster

Sztuka | Karton: 60 szt.

Lep na myszy z atraktantem
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Pułapka klejowa łatwa w użyciu. Centralne położenie atraktantu
gwarantuje najwyższą skuteczność przywabiania i wychwytywania
gryzoni. Stosowana w miejscach, gdzie trutki chemiczne czy
mechaniczne są niewskazane lub mało skuteczne.

Wymiary
długość: 21cm | szerokość: 13 cm

Producent: Set

Sztuka | Karton: 100 szt.

Lep na myszy Mouse Glue Traps
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Pułapki lepowe bezpieczne i łatwe w użyciu. Stosowane w
miejscach, gdzie tradycyjne trutki czy mechaniczne pułapki są
niewskazane lub nie przynoszą pożądanych efektów. Opakowanie
zawiera 2 lepy, które należy rozkładać co 2 - 3 metry.

Wymiary
długość: 18 cm | szerokość: 13,5 cm
Po złożeniu w trójkąt: 6 x 6 x 6 cm

Producent: Dez-Der
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Komplet 2 szt. | Karton: 60 szt.
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Lep na szczury Rat GlueBook SX
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Doskonała pułapka klejowa, która może być składana na wiele
sposobów. Idealne rozwiązanie w przypadkach, w których
tradycyjne rozwiązania problemu gryzoni są mało skuteczne.

Wymiary
długość: 34 cm | szerokość: 21,5 cm | wysokość: 3 mm

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.

Lep na szczury książkowy Panko
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Pułapka książkowa, którą można rozłożyć płasko lub uformować
w tunel. Pułapki klejące są idealne w przypadkach, w których
tradycyjne rozwiązania problemu gryzoni są mało skuteczne.

Wymiary
długość: 33,50 cm | szerokość: 21,5 cm | wysokość: 3 mm

Producent: Panko

Sztuka | Karton: 100 szt.

Sakarat lep na szczury
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Uniwersalna klejowa pułapka kartonowa, może być formowana
w różnych kształtach w zależności od potrzeb. Lep można
rozłożyć płasko, uformować z niego rynnę lub przykryty tunel.
Klej jest bardzo mocny i uniemożliwia ucieczkę gryzonia.

Wymiary
długość: 33,50 cm | szerokość: 21,5 cm | wysokość: 3 mm

Producent: Killgerm

Sztuka | Karton: 100 szt.
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Sakarat lep na myszy
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Uniwersalna klejowa pułapka kartonowa, może być formowana
w różnych kształtach w zależności od potrzeb. Lep można
rozłożyć płasko, uformować z niego rynnę lub przykryty tunel.
Klej jest bardzo mocny i uniemożliwia ucieczkę gryzonia.

Wymiary
długość: 22 cm | szerokość: 15 cm | wysokość: 3 mm

Producent: Killgerm

Sztuka | Karton: 100 szt.

Lep do chwytacza Dez-Der
250 x 105 mm
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Wkład klejowy do metalowego chwytacza z szybką Dez-Der na myszy.
Lep posiada właściwości wabiące dzięki zastosowaniu atraktantu w
kleju o zapachu waniliowym. Stosowanie lepu w chwytaczu zwiększa
jego skuteczność i zapobiega ewentualnym ucieczkom myszy.

Wymiary
długość: 25 cm | szerokość: 10,5 cm

Producent: Set

Sztuka | Karton: 250 szt.

Lep do chwytacza Trapper
24/7 200 x 100 mm
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Wkład klejowy do chwytacza Trapper 24/7 na myszy, pasuje
również do chwytacza metalowego z szybką Dez-Der. Lep posiada
właściwości wabiące dzięki zastosowaniu atraktantu w kleju o
zapachu waniliowym. Stosowanie lepu w chwytaczu zwiększa jego
skuteczność i zapobiega ewentualnym ucieczkom myszy.

Wymiary
długość: 20 cm | szerokość: 10 cm

Producent: Set
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Sztuka | Karton: 200 szt.

Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Wkład klejowy do chwytacza Trapper 24/7 na myszy. Lep posiada
właściwości wabiące dzięki zastosowaniu atraktantu w kleju o zapachu
waniliowym. Stosowanie lepu w chwytaczu zwiększa jego skuteczność
i zapobiega ewentualnym ucieczkom myszy. Lep może być również
stosowany bezpośrednio jako pułapka lepowa na myszy.
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Lep do chwytacza Trapper LTD
202 x 103 mm Bell

Wymiary
długość: 20 cm | szerokość: 10 cm

Producent: Bell

Sztuka | Karton: 72 szt.

Pułapka lepowa Trapper
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Uniwersalna pułapka lepowa wykonana z tworzywa sztucznego.
Gruba warstwa niewysychającego kleju oraz odkształcalna podstawa
uniemożliwia gryzoniowi wydostanie się z pułapki. Poszczególne
tacki lepowe należy rozmieszczać w miejscach przebywania gryzoni,
głównie wzdłuż ścian, przy murach, za meblami, pod regałami itp.

Wymiary
długość: 24,1 cm | szerokość: 11,4 cm

Producent: Bell

12 sztuk | Karton: 10 szt.

Catchmaster myszołapka sprężynowa
drewniana 602PE
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Drewniana myszołapka z ruchomą plastikową kładką czyni pułapkę bardzo
czułą, przez co poprawia jej skuteczność. Podstawa wykonana ze sklejki jest
odporna na pękanie i mniej podatna na wypaczenia, nawet w wilgotnych
warunkach. Odporne na korozję metalowe elementy. Podwójne sprężyny
zapewniają niezawodne zwalnianie pułapki pod naciskiem gryzonia.

Wymiary
długość: 10 cm | szerokość: 4,5 cm

Producent: Catchmaster

Sztuka | Karton: 72 szt.
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Catchmaster myszołapka plastikowa
605P typu szczęki
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Pułapka automatyczna wykonana z twardego plastiku. Wyjątkowo łatwa
w obsłudze z nową wytrzymała konstrukcją. Pomaga pozbyć się złapanej
myszy bez dotykania gryzonia. Posiada wyprofilowane krawędzie dla
zwiększenia siły uderzenia a wysoki brzeg poprawia moc uścisku.

Wymiary
długość: 10,5 cm | szerokość: 5,1 cm | wysokość: 5,6 cm

Producent: Catchmaster

Sztuka | Karton: 24 szt.

Myszołapka metalowa
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Metalowa pułapka sprężynowa na myszy. Ruchoma kładka do
mocowania przynęty tak poprawia czułość pułapki, że jest ona
niezawodna. Pułapka wykonana jest z blachy ocynkowanej.

Wymiary
długość: 9,5 cm | szerokość: 4,5 cm | waga: 46 g

Importer: Dez-Der

Sztuka | Karton: 50 szt.

Catchmaster szczurołapka sprężynowa
drewniana 610PE
Zastosowanie

Opis działania

Szczury.

Drewniana szczurołapka z ruchomą plastikową kładką, czyni pułapkę bardzo
czułą, przez co poprawia skuteczność. Podstawa wykonana ze sklejki jest
odporna na pękanie i mniej podatna na wypaczenia, nawet w wilgotnych
warunkach. Posiada odporne na korozję metalowe elementy oraz
podwójne sprężyny zapewniające niezawodne
zwalnianie pułapki pod naciskiem gryzonia.

Wymiary
długość: 17,3 cm | szerokość: 8 cm

Importer: Catchmaster
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Sztuka | Karton: 12 szt.
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Catchmaster szczurołapka plastikowa
621P typu szczęki
Zastosowanie

Opis działania

Szczury.

Pułapka automatyczna wykonana z twardego plastiku. Wyjątkowo
łatwa w obsłudze. Pomaga pozbyć się złapanego szczura bez
dotykania gryzonia. Posiada wyprofilowane krawędzie dla zwiększenia
siły uderzenia a wysoki brzeg poprawia moc uścisku.

Wymiary
długość: 14 cm | szerokość: 7,5 cm | wysokość: 7 cm

Producent: Catchmaster

Sztuka | Karton: 12 szt.

Detektor Glue Trapper Box
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Pojemnik z plastiku z otwierana pokrywą i dwoma otworami wykonanymi
na wprost siebie, służy do umieszczania w nim wkładów lepnych.
Dostosowany do ustawiania pod niskimi półkami regałów.

Wymiary
długość: 14 cm | szerokość: 7,5 cm | wysokość: 4,5 cm | waga: 90 g

Producent: Aldef Global

2 sztuki | Karton: 90 szt.

Detektor Glue Trapper Wkład
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Wkład lepowy do plastikowego detektora na myszy. Lep posiada
właściwości wabiące dzięki zastosowaniu atraktantu w kleju.

Wymiary
długość: 13 cm | szerokość: 5,5 cm | wysokość: 1 cm

Producent: Set

Komplet 2 szt. | Karton: 100 x 2 szt.
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Atraktant do wabienia gryzoni
Zastosowanie

Opis działania

Myszy i szczury.

Przynęta do wabienia gryzoni do stosowania w dowolnych pułapkach i
karmnikach deratyzacyjnych. Atraktant na bazie składników spożywczych,
bardzo atrakcyjny nawet dla wybrednych gryzoni. Skutecznie działa
zarówno na myszy jak i na szczury. Produkt nie zawiera substancji
trujących i ma na celu jedynie zwabienie gryzoni do pułapki.

Dawkowanie
Gotowy do użycia, ok. 1 - 2 g na pułapkę.

Producent: Frodo

Opakowanie: 70 g | Karton: 10 szt.

Derat - monitoring
Zastosowanie

Opis działania

Myszy i szczury.

Preparat zawiera w swoim składzie bardzo atrakcyjne dla gryzoni składniki
pokarmowe i zapachowe, dzięki czemu zapewnia wysoką skuteczność
wabienia gryzoni. Przynęta w postaci zbożowo-woskowych krążków z
otworem umożliwiającym mocowanie przynęty w sposób zapobiegający
wynoszeniu jej przez gryzonie poza miejsca monitorowane.

Dawkowanie
Karmnik deratyzacyjny: 2 - 3 krążki preparatu
Chwytacze gryzoni: 1 krążek preparatu

Producent: Fregata

Opakowanie: 1 kg | Karton: 12 szt.

Provoke - atraktant na myszy
Zastosowanie

Opis działania

Myszy.

Profesjonalny atraktant na bazie składników preferowanych przez myszy. Bardzo
atrakcyjny nawet dla wybrednych osobników. Może być użyty w dowolnych
typach chwytaczy i pułapek. Zawartość butelki 56 g to co najmniej 50 dawek.

Dawkowanie
1 g na punkt

Producent: Bell
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Opakowanie: 56 g | Karton: 9 szt.

Zastosowanie

Opis działania

Szczury.

Profesjonalny atraktant na bazie składników preferowanych
przez szczury. Może być użyty w dowolnych typach chwytaczy i
pułapek. Zawartość butelki 224 g to co najmniej 100 dawek.

Dawkowanie
2 g na punkt

Producent: Bell

DERATYZACJA | ATRAKTANTY

Provoke - atraktant na szczury

Opakowanie: 224 g | Karton: 9 szt.

RoTrack UV monitoring
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Innowacyjna przynęta do monitorowania gryzoni, składająca się w
100% z nietoksycznych składników. Atraktant w formie kostek o kształcie
gwiazdy. Przeznaczony jest do wykrywania aktywności gryzoni za pomocą
światła UV. Zawiera barwnik fluorescencyjny, zamknięty w specjalnie
wyselekcjonowane polimerowe mikrokapsułki, które zabezpieczają
barwnik przed rozkładem w układzie pokarmowym gryzonia, przez
co jest wydalany wraz z odchodami w niezmienionej formie.

Dawkowanie
Szczury: 6 - 8 kostek co 3 - 5 m.
Myszy: 2 - 4 kostki co 3 - 5 m.
Wysoka aktywność gryzoni: do 16 kostek.
Przeglądy monitorujące powinny być wykonywane w ciemności przy użyciu specjalnej latarki UV.

Producent: Aldef Global

Opakowanie: 1 kg/3 g | Karton: 4 szt.

Wabiwax atraktant
Zastosowanie

Opis działania

Szczury i myszy.

Nietoksyczna przynęta wabiąca gryzonie, przeznczona do monitoringu
w postaci kostki woskowej. Preparat przeznaczony jest do stosowania
w karmnikach deratyzacyjnych i chwytaczach gryzoni.

Dawkowanie
Karmnik deratyzacyjny: 2 do 4 kostek
Chwytacz gryzoni: 1 do 2 kostek

Producent: Dez-Der

Opakowanie: 3 kg/16 g | Karton: 1 szt.

D E R AT Y Z A C J A | AT R A K TA N T Y

131

DOWOLNE
WKŁADY

DOWOLNY
SMARTFON

Neuronic®

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA OWADÓW
Inteligentny i wydajny asystent specjalisty DDD:
• analizuje wszystkie wkłady do lamp UV (nie jest wymagane stosowanie specjalnie oznakowanych wkładów)
• dostępny do pracy z użyciem dowolnego smartfonu (+ laptop).
UWAGA! WERSJA TESTOWA DO POBRANIA BEZ KONIECZNOŚCI REJESTRACJI
Więcej informacji www.neuronic.eu

Set Bartłomiej Pankowski
ul. Polna 9G,
05-500 Mysiadło

panko@panko.pl
www.neuronic.eu
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Lampa lepowa Armadilha 15
Dane techniczne

Opis

wymiar: 14 x 28 cm
zasięg: 15 m2
obudowa: tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 21
waga: 1 kg
gwarancja: 1 rok

Dzięki dyskretnemu i atrakcyjnemu wzornictwu znakomicie
wygląda w domach, restauracjach i innych miejscach
użyteczności publicznej. Lampa jest łatwa w instalacji,
konserwacji oraz bezpieczna w użyciu. Znakomicie prezentuje
się w postaci wolnostojącej jak i zawieszona na ścianie.

Wyposażenie
Świetlówka: 1 x 8 W zwykła
Wkład lepowy: jednostronny 330 x 235 mm

Producent: Alcochem

Sztuka | Karton: 8 szt.

Lampa lepowa Defi 1 x 11W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 10 x 20 x 30 cm
zasięg: 30 m2
obudowa: tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 21
waga: 1 kg
gwarancja: 2 lata

Mała lampa kinkietowa o atrakcyjnym wyglądzie.
Znakomicie sprawdza się w pomieszczeniach gdzie
wymagana jest estetyka i harmonia wystroju wnętrza.
Posiada wymienny przedni motyw frontu.

Wyposażenie
Świetlówka: 1 x 11 W zwykła
Wkład lepowy: jednostronny 227 x 200 mm

Producent: Pomel

Sztuka | Karton: 1 szt.

Lampa lepowa Marvel 1 x 11W
Lampa lepowa Marvel Steel 1 x 11W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 25 x 9,5 x 25 cm
zasięg: 30 m2
obudowa: stal nierdzewna
lub lakierowana
stopień ochrony: IP 21
waga: 1 kg
gwarancja: 2 lata

Najmniejszy z  modeli w postaci lampy kinkietowej skutecznie
wabiący owady. Niewielkie wymiary i atrakcyjny wygląd sprawiają,
iż znakomicie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach
gdzie wymagana jest estetyka i harmonia wystroju wnętrza.

Wyposażenie
Świetlówka: 1 x 11 W ofoliowana
Wkład lepowy: jednostronny 265 x 205 mm

Producent: Pomel
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Sztuka biała | Karton: 1 szt.
Sztuka nierdzewna | Karton: 1 szt.

Dane techniczne

Opis

wymiar: 50,5 x 10 x 12 cm
zasięg: 30 m2
obudowa: stal nierdzewna
stopień ochrony: IP 21
waga: 1,9 kg
gwarancja: 2 lata

Kompaktowy kształt i specjalna konstrukcja lampy lepowej Nectar
pozwala zamontować ją w ladzie cukierniczej w taki sposób, że
unieszkodliwione owady pozostają niewidoczne dla klientów.

Wyposażenie
Świetlówka: 1 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: jednostronny 448 x 98 mm

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 6 szt.

LAMPY OWADOBÓJCZE | LEPOWE

Lampa lepowa Nectar 1 x 15W

Lampa lepowa Prism 1 x 11W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 9 x 15 x 30 cm
zasięg: 30 m2
obudowa: stal nierdzewna
i tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 21
waga: 0,64 kg
gwarancja: 2 lata

Najnowszy produkt w ofercie firmy Pelsis Ltd, lampa która
jest wysoce skuteczna a zarazem łatwa w obsłudze. Idealna
do stosowania w kuchni, oranżerii, jadalni lub salonie.
Opatentowana technologia gwarantuje użytkownikowi higieniczną
wymianę wkładów bez dotykania złapanych owadów.

Wyposażenie
Świetlówka: 1 x 11 W zwykła
Wkład lepowy: jednostronny 185 x 125 mm

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 3 szt.

Lampa lepowa I-trap 35 1 x 18W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 44 x 20 x 19 cm
zasięg: 35 m2
obudowa: stal malowana
stopień ochrony: IP 21
waga: 3 kg
gwarancja: 1 rok

Dzięki innowacyjnej konstrukcji jest zalecana do stosowania w
domach, biurach, sklepach i restauracjach. Skonstruowana w
taki sposób, aby światło UV-A było kierowane ku górze. Łatwość
obsługi lampy z bezpośrednim dostępem do świetlówki i lepu.

Wyposażenie
Świetlówka: 1 x 18 W zwykła
Wkład lepowy: jednostronny półokrągły 570 x 230 mm

Producent: Alcochem

Sztuka | Karton: 4 szt.
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Lampa lepowa Aura 1 x 22W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 27 x 27 x 13,5 cm
zasięg: 40 m2
obudowa: stal nierdzewna
stopień ochrony: IP 21
waga: 2,5 kg
gwarancja: 2 lata

Kinkietowa lampa owadobójcza zaprojektowana z myślą o
nowoczesnych wnętrzach. Aura jest estetyczną i nowoczesną
oraz łatwą w serwisie lampą owadobójczą. Wykonana ze stali
szlachetnej oraz poliwęglanów odpornych na promienie UV.

Wyposażenie
Świetlówka: 1 x 22 W ofoliowana okrągła
Wkład lepowy: okrągły, średnica 290 mm

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 3 szt.

Lampa lepowa Halo 15 1 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 62 x 8,5 x 25 cm
zasięg: 40 m2
obudowa: stal nierdzewna
i tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 21
waga: 3 kg
gwarancja: 3 lata

Nowoczesny desing i nowatorskie rozwiązania sprawiają,
że lampa Halo jest jedną z najlepszych lamp dostępnych
na rynku. Wymiana lepu jest błyskawiczna, nie wymaga
otwierania lampy. Posiada żaluzje boczne, dzięki którym
emitowane są dodatkowo promienie UV. W zestawie
posiada zarówno nóżki jak i dodatkową tackę na owady.

Wyposażenie
Świetlówka: 1 x 15 W zwykła
Wkład lepowy: jednostronny 543 x 155 mm, dostępny jako lep 543 x 310, który można podzielić.

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 2 szt.

Lampa lepowa Grande 1 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 18,5 x 27,5 x 48 cm
zasięg: 60 m2
obudowa: stal nierdzewna
stopień ochrony: IP 20
waga: 2,1 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa doskonale sprawdza się w gastronomii. Wymiana lepu
jak i świetlówki jest bardzo prosta, a przede wszystkim nie
wymaga dodatkowych narzędzi. Niska waga i odłączany na
czas montażu i serwisowania kabel są dodatkowymi atutami.

Wyposażenie
Świetlówka: 1 x 15 W zwykła
Wkład lepowy: jednostronny półokrągły 570 x 230 mm

Producent: Pomel
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Sztuka | Karton: 2 szt.

Dane techniczne

Opis

wymiar: 48,5 x 43 x 35 cm
zasięg: 60 m2
obudowa: stal nierdzewna
lub lakierowana
stopień ochrony: IP 21
waga: 4 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa lepowa o średnim zasięgu przeznaczona do stosowania
w przemyśle spożywczym. Obsługa lamp nie wymaga żadnych
narzędzi jest niezwykle prosta i zajmuje bardzo mało czasu.
Możliwość montażu w dwóch wariantach do ściany lub do sufitu.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: jednostronny 472 x 347 mm

Producent: Pomel

Sztuka biała | Karton: 1 szt.
Sztuka nierdzewna | Karton: 1 szt.
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Lampa lepowa LPO 30 2 x 15W
Lampa lepowa LPO 30N 2 x 15W

Lampa lepowa I-trap 50E 2 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 47 x 10 x 28 cm
zasięg: 70 m2
obudowa: tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 21
waga: 4 kg
gwarancja: 1 rok

Lampa jednostronna wykonana jest z tworzywa ABS co zapewnia
jej lekkość, sztywność oraz niespotykaną dotychczas odporność na
temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Wymiana lepu i świetlówek
jest bardzo łatwa oraz przebiega bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: jednostronny 420 x 230 mm

Producent: Alcochem

Sztuka | Karton: 1 szt.

Lampa lepowa Economy 2 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 47 x 6,5 x 30 cm
zasięg: 75 m2
obudowa: stal lakierowana
lub nierdzewna
stopień ochrony: IP 21
waga: 4 kg
gwarancja: 1 rok

Lampa lepowa jednostronna wykonana z malowanej
proszkowo stali z chromowanymi prętami. W górnej części
obudowy znajduje się lampka kontrolna zasilania. Dolna część
obudowy zamykana na zatrzask, służy jako tacka na owady.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: jednostronny 420 x 230 mm

Producent: Best-Pest

Sztuka biała | Karton: 4 szt.
Sztuka nierdzewna | Karton: 4 szt.
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Lampa lepowa LLB-WE-SB 30 2 x 15W
Lampa lepowa LLS-WE-SB 30S 2 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 47 x 10 x 28 cm
zasięg: 75 m2
obudowa: stal nierdzewna
lub lakierowana
stopień ochrony: IP 21
waga: 3,8 kg
gwarancja: 1 rok

Lampa lepowa o atrakcyjnym wyglądzie i wysokiej
skuteczności. Doskonale sprawdza się w miejscach
publicznych: salach restauracyjnych, stołówkach, pubach,
hotelach lub sklepach. Możliwość montażu w trzech
wariantach: do ściany, do sufitu lub wolnostojącej.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: jednostronny 460 x 300 mm czarny lub żółty

Producent: Best-Pest

Sztuka biała | Karton: 3 szt.
Sztuka nierdzewna | Karton: 3 szt.

Lampa lepowa Trio 2 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 48 x 6 x 30 cm
zasięg: 75 m2
obudowa: stal nierdzewna
stopień ochrony: IP 21
waga: 4 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa lepowa dostępna w dwóch barwach. Małe gabaryty,
niewielka masa własna, smukła sylwetka sprawiają iż lampa
jest przystosowana do montażu w różnych punktach.
Możliwość zamontowania do ściany jak i w pozycji wiszącej.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: jednostronny 420 x 290 mm

Producent: Pomel

Sztuka | Karton: 1 szt.

Lampa lepowa Armadilha X30 Dez-Der
Dane techniczne

Opis

wymiar: 53,8 x 10,3 x 31,1 cm
zasięg: 80 m2
obudowa: tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 21
waga: 3 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa o dyskretnym a zarazem nowoczesnym i atrakcyjnym
wyglądzie. Bardzo łatwa w instalacji i wygodna w obsłudze,
montaż do ściany. Łatwy dostęp do świetlówek i lep wysuwany
na bok lampy sprawia że, obsługa lampy jest beznarzędziowa.

Wyposażenie
Świetlówka: 1 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: jednostronny 420 x 230 mm

Producent: Alcochem
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Sztuka | Karton: 1 szt.

Dane techniczne

Opis

wymiar: 50 x 17 x 35 cm
zasięg: 80 m2
obudowa: tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 21
waga: 5 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa lepowa dwustronna, przeznaczona do zastosowania
wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka higiena
produkcji. Możliwość montażu lampy w trzech wariantach:
do ściany, do sufitu, wolnostojąca na nóżkach.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: dwustronny 420 x 230 mm

Producent: Pomel

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Lampa lepowa Deal 003 Eco 2 x 15W

Lampa lepowa Deal 004 Eco 2 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 50 x 17 x 35 cm
zasięg: 80 m2
obudowa: tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 44
waga: 5 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa lepowa dwustronna, przeznaczona do zastosowania
wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka higiena
produkcji. Możliwość montażu lampy w trzech wariantach:
do ściany, do sufitu, wolnostojąca na nóżkach.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: dwustronny 420 x 230 mm

Producent: Pomel

Sztuka | Karton: 1 szt.

Lampa lepowa Flytrap
Professional 30 2 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 47 x 30,5 x 15,2 cm
zasięg: 80 m2
obudowa: stal nierdzewna
lub lakierowana
stopień ochrony: IP 21
waga: 2,5 kg
gwarancja: 3 lata

Lampa lepowa FTP jest jednym
z najskuteczniejszych urządzeń dostępnych obecnie na rynku,
a wszystko dzięki specjalnej konstrukcji, w której promienie
świecących świetlówek rozchodzą się we wszystkich kierunkach.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W zwykła
Wkład lepowy: jednostronny 395 x 300 mm

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka biała | Karton: 2 szt.
Sztuka nierdzewna | Karton: 2 szt.
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Lampa lepowa Halo 30 2 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 62 x 8,5 x 35 cm
zasięg: 80 m2
obudowa: stal nierdzewna
i tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 21
waga: 4,5 kg
gwarancja: 3 lata

Nowoczesny desing i nowatorskie rozwiązania sprawiają,
że lampa Halo jest jedną z najlepszych lamp dostępnych
na rynku. Wymiana lepu jest błyskawiczna, nie wymaga
otwierania lampy. Posiada żaluzje boczne, dzięki którym
emitowane są dodatkowo promienie UV. W zestawie
posiada zarówno nóżki jak i dodatkową tackę na owady.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W zwykła
Wkład lepowy: jednostronny 543 x 310 mm

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 2 szt.

Lampa lepowa Practika 30
White 2 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 51,5 x 7 x 38 cm
zasięg: 80 m2
obudowa: stalowa malowana
proszkowo i tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 21
waga: 3,75 kg
gwarancja: 2 lata

Ekonomiczna lampa owadobójcza, prosta obsługa bez narzędzi.
Charakteryzuje się klasycznym wzornictwem. Opuszczana do
dołu klapa pozwala na szybki serwis. Konstrukcja jest wykonana
z metalu pomalowanego na biało i odpornego na promienie UV
plastiku. Reflektory zwiększają wydobycie z lampy promieni UV.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: jednostronny 395 x 300 mm

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 3 szt.

Lampa lepowa UltraTech 30 2 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 47 x 9 x 28,5 cm
zasięg: 80 m2
obudowa: stal lakierowana
stopień ochrony: IP 21
waga: 3,2 kg
gwarancja: 1 rok

To jeden z najpopularniejszych modeli na rynku. Lampa ma prosty
mechanizm zabezpieczający, otworzenie pokrywy jest możliwe
jedynie po wcześniejszym wyciągnięciu wtyczki i odcięciu zasilania.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: jednostronny 460 x 300 mm

Producent: Impeco
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Sztuka | Karton: 4 szt.

Dane techniczne

Opis

wymiar: 58 x 15 x 36 cm
zasięg: 120 m2
obudowa: stal lakierowana
stopień ochrony: IP 21
waga: 5,8 kg
gwarancja: 1 rok

Dzięki solidnej konstrukcji, lampa zalecana jest do
stosowania w warunkach przemysłowych. Może być
zamontowana na ścianie lub suficie. Lampa jest łatwa w
obsłudze, wytrzymała, a jednocześnie elegancka.

Wyposażenie
Świetlówka: 4 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: dwustronny 420 x 230 mm

Producent: Alcochem

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Lampa lepowa I-trap 100E/120E
4 x 15W

Lampa lepowa Halo 45 3 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 62 x 8,5 x 35 cm
zasięg: 120 m2
obudowa: stal nierdzewna
i tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 65
waga: 4,5 kg
gwarancja: 3 lata

Nowoczesny desing i nowatorskie rozwiązania sprawiają,
że lampa Halo jest jedną z najlepszych lamp dostępnych
na rynku. Wymiana lepu jest błyskawiczna, nie wymaga
otwierania lampy. Posiada żaluzje boczne, dzięki którym
emitowane są dodatkowo promienie UV. W zestawie
posiada zarówno nóżki jak i dodatkową tackę na owady.

Wyposażenie
Świetlówka: 3 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: jednostronny 540 x 310 mm

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 2 szt.

Lampa lepowa Flytrap
Professional 40 2 x 18W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 61 x 30,5 x 15,2 cm
zasięg: 120 m2
obudowa: stal nierdzewna
stopień ochrony: IP 21
waga: 3,7 kg
gwarancja: 3 lata

Lampa lepowa FTP jest jednym z najskuteczniejszych
urządzeń dostępnych obecnie na rynku, a wszystko dzięki
specjalnej konstrukcji, w której promienie świecących
świetlówek rozchodzą się we wszystkich kierunkach.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 18 W zwykła
Wkład lepowy: jednostronny 543 x 310 mm

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 2 szt.
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Lampa lepowa Deal 001 Eco 4 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 50 x 17 x 35 cm
zasięg: 130 m2
obudowa: tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 21
waga: 5 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa lepowa dwustronna, przeznaczona do zastosowania
wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka higiena
produkcji. Możliwość montażu lampy w trzech wariantach:
do ściany, do sufitu i wolnostojącej na nóżkach.

Wyposażenie
Świetlówka: 4 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: dwustronny 420 x 230 mm

Producent: Pomel

Sztuka | Karton: 1 szt.

Lampa lepowa Deal 002 Eco 4 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 50 x 17 x 35 cm
zasięg: 130 m2
obudowa: tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 44
waga: 5 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa lepowa dwustronna, przeznaczona do zastosowania
wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka higiena
produkcji. Możliwość montażu lampy w trzech wariantach:
do ściany, do sufitu i wolnostojącej na nóżkach.

Wyposażenie
Świetlówka: 4 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: dwustronny 420 x 230 mm

Producent: Pomel

Sztuka | Karton: 1 szt.

Lampa lepowa Deal 005 Eco 4 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 50 x 17 x 35 cm
zasięg: 130 m2
obudowa: tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 65
waga: 5,5 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa lepowa dwustronna, przeznaczona do zastosowania w
trudnych warunkach przemysłowych. Możliwość montażu lampy w
trzech wariantach: do ściany, do sufitu i wolnostojący na nóżkach.

Wyposażenie
Świetlówka: 4 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: dwustronny 420 x 230 mm

Producent: Pomel
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Sztuka | Karton: 1 szt.

Dane techniczne

Opis

wymiar: 47 x 13,5 x 28 cm
zasięg: 140 m2
obudowa: stal nierdzewna
lub malowana proszkowo
stopień ochrony: IP 21
waga: 6,1 kg
gwarancja: 1 rok

Dwustronna lampa lepowa bardzo funkcjonalna, prosta
obsługa bez narzędzi. Możliwość montażu w dwóch
wariantach, przez podwieszanie do sufitu lub postawienie.

Wyposażenie
Świetlówka: 4 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: dwustronny 460 x 300 mm czarny lub żółty

Producent: Best-Pest

Sztuka biała | Karton: 2 szt.
Sztuka nierdzewna | Karton: 2 szt.
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Lampa lepowa LLB-WE-SB 60 4 x 15W
Lampa lepowa LLS-WE-SB 60S 4 x 15W

Lampa lepowa Halo 2x30 4 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 62 x 35 x 17 cm
zasięg: 160 m2
obudowa: stal nierdzewna
i tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 21
waga: 9 kg
gwarancja: 3 lata

Nowoczesny desing i nowatorskie rozwiązania sprawiają,
że lampa Halo jest jedną najlepszych lamp dostępnych
na rynku. Wymiana lepu jest błyskawiczna, nie wymaga
otwierania lampy. Posiada żaluzje boczne, dzięki którym
emitowane są dodatkowo promienie UV. W zestawie
posiada zarówno nóżki jak i dodatkową tackę na owady.

Wyposażenie
Świetlówka: 4 x 15 W zwykła
Wkład lepowy: 2 lepy jednostronne 543 x 310 mm

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 2 szt.

Lampa lepowa DUO 60 4 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 46 x 12 x 33 cm
zasięg: 160 m2
obudowa: stal nierdzewna
stopień ochrony: IP 21
waga: 3,5 kg
gwarancja: 2 lata

Łatwa i szybka obsługa w nowej lampie została zapewniona przez
zastosowanie wysuwanego z obudowy lepu oraz wypinanych
siatek ochronnych. Pozwala to na serwis urządzeń bez
użycia narzędzi. Można ją postawić lub podwiesić. Została
wyposażona w dodatkową tackę lepową na spód lampy,
co ułatwia oczyszczanie z owadów, które się ukruszyły.

Wyposażenie
Świetlówka: 4 x 15 W ofoliowana
Wkład lepowy: jednostronny 227 x 200 mm

Producent: Pomel

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Lampa lepowa Ex Elite 2 x 18W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 70 x 70 x 12 cm
zasięg: 120 m2
obudowa: stal nierdzewna,
tworzywo sztuczne,
szkło hartowane
stopień ochrony: IP 65
waga: 6,5 kg
gwarancja: 5 lat

Wyspecjalizowana lampa owadobójcza posiada certyfikat ATEX
uprawniający do stosowania lampy w miejscach objętych wysokim
ryzykiem wybuchu. Lampa łatwa w montażu, konserwacji i
serwisowaniu, posiada zdejmowaną oprawę oświetleniową.

Wyposażenie
Świetlówka: 4 x 18 W ofoliowana
Wkład lepowy: jednostronny 640 x 300 mm

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 1 szt.

Lampa lepowa Flytrap
Professional 80 2 x 36W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 65 x 30,5 x 15,2 cm
zasięg: 240 m2
obudowa: stal nierdzewna
stopień ochrony: IP 21
waga: 4,1 kg
gwarancja: 3 lata

Lampa lepowa FTP jest jednym z najskuteczniejszych
urządzeń dostępnych obecnie na rynku,
a wszystko dzięki specjalnej konstrukcji, w której promienie
świecących świetlówek rozchodzą się we wszystkich kierunkach.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 36 W zwykła
Wkład lepowy: jednostronny 543 x 310 mm

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 2 szt.

Lampa lepowa I-Deal 002 4 x 18W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 65 x 20 x 48 cm
zasięg: 400 m2
obudowa: stal nierdzewna
i tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 44
waga: 10 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa lepowa dwustronna o dużym zasięgu do
przemysłu spożywczego, magazynów i dużych hal
przemysłowych. Możliwość montażu w trzech wariantach:
do ściany, do sufitu i wolnostojącym na nóżkach.

Wyposażenie
Świetlówka: 4 x 18 W ofoliowana
Wkład lepowy: dwustronny 570 x 255 mm

Producent: Pomel
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Sztuka | Karton: 1 szt.
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Lampa lepowa I-Deal 003 4 x 18W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 65 x 20 x 48 cm
zasięg: 400 m2
obudowa: stal nierdzewna
i tworzywo sztuczne
stopień ochrony: IP 65
waga: 10,5 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa lepowa dwustronna o dużym zasięgu do przemysłu
spożywczego, magazynów i dużych hal przemysłowych.
Możliwość montażu w trzech wariantach: do ściany,
do sufitu, wolnostojący na nóżkach. Przeznaczona do
pracy w trudnych warunkach przemysłowych.

Wyposażenie
Świetlówka: 4 x 18 W ofoliowana
Wkład lepowy: dwustronny 570 x 255 mm

Producent: Pomel

Sztuka | Karton: 1 szt.

INSECT
ALWAYS THE LATEST FLY CONTROL INNOVATIONS

POWERFUL
INSECT CONTROL
Armadilha X30

UNITS

insect-trap.net

i-trap 35

i-trap 50E

i-trap 120E
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Lampa rażąca PlusZap 16 2 x 8W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 36,5 x 13 x 26,2 cm
zasięg: 40 m2
obudowa: aluminium
stopień ochrony: IP 20
waga: 2,3 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa idealna do pomieszczeń związanych z obsługą klienta. Może
być podwieszana od sufitu, stawiana na podłożu, montowana na
ścianie. Wymiana świetlówek nie wymaga użycia dodatkowych
narzędzi, dzięki czemu serwisowanie staje się bardzo szybkie.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 8 W zwykła

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka nierdzewna | Karton: 4 szt.

Lampa rażąca PR 1 x 18W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 67 x 17 x 25 cm
Zasięg: 60 m2
obudowa: tworzywo
sztuczne i metal
stopień ochrony: IP 44
waga: 6 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa wyposażona jest w siatkę rażącą o wysokim napięciu.
Sprawdzona konstrukcja i niezawodność sprawiają, iż
zdaje ona egzamin w różnych warunkach użytkowania: w
pomieszczeniach gospodarczych i hodowlanych, zakładach
przetwórstwa spożywczego, sklepach, magazynach.

Wyposażenie
Świetlówka: 1 x 18 W ofoliowana

Producent: Pomel

Sztuka | Karton: 1 szt.

Lampa rażąca Economy LER 2 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 52,5 x 10,5 x 32 cm
zasięg: 75 m2
obudowa: aluminium
stopień ochrony: IP 20
waga: 4,1 kg
gwarancja: 1 rok

Lampa w obudowie z aluminium i plastiku. Niezbędna
obsługa nie wymaga żadnych narzędzi, jest niezwykle
prosta i zajmuje bardzo mało czasu. Możliwość montażu w
dwóch wariantach przez powieszenie i postawienie.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W zwykła

Producent: Best-Pest
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Sztuka | Karton: 6 szt.

Dane techniczne

Opis

wymiar: 47 x 12 x 35 cm
zasięg: 80 m2
obudowa: stal nierdzewna
stopień ochrony: IP 21
waga: 4 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa o sprawdzonej konstrukcji i niedużych wymiarach.
Wyprowadzone na zewnątrz startery i łatwy dostęp
do świetlówek gwarantuje szybką obsługę serwisową.
Dodatkowa tacka lepowa pomaga w łatwy sposób usuwać
owady. Lampę można postawić lub podwiesić.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W zwykła

Producent: Pomel

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Lampa rażąca DUO Shock 30 2 x 15W

Lampa rażąca Exocutor 30 2 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 51 x 14 x 26 cm
zasięg: 80 m2
obudowa: stal nierdzewna
stopień ochrony: IP 20
waga: 6,5 kg
gwarancja: 2 lata

Nowoczesna lampa owadobójcza wyposażona w
głęboką, funkcjonalną tacę na owady z zaokrąglonymi
rogami. Lampa może być podwieszana do sufitu,
stawiana na podłożu, montowana na ścianie.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W zwykła

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka biała | Karton: 3 szt.
Sztuka nierdzewna | Karton: 3 szt.

Lampa rażąca PlusZap 30 2 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 51,4 x 13 x 26,2 cm
zasięg: 80 m2
obudowa: aluminium
stopień ochrony: IP 20
waga: 2,5 kg
gwarancja: 3 lata

Lampa idealna do pomieszczeń związanych z obsługą klienta. Może
być podwieszana do sufitu, stawiana na podłożu, montowana na
ścianie. Wymiana świetlówek nie wymaga użycia dodatkowych
narzędzi, dzięki czemu serwisowanie staje się bardzo szybkie.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W zwykła

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 3 szt.
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Lampa rażąca PR 1 x 36W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 67 x 17 x 25 cm
zasięg: 90 m2
obudowa: tworzywo
sztuczne i metal
stopień ochrony: IP 44
waga: 6 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa wyposażona jest w siatkę rażącą o wysokim napięciu.
Sprawdzona konstrukcja i niezawodność sprawiają, iż
zdaje ona egzamin w różnych warunkach użytkowania: w
pomieszczeniach gospodarczych i hodowlanych, zakładach
przetwórstwa spożywczego, sklepach, magazynach.

Wyposażenie
Świetlówka: 1 x 36 W ofoliowana

Producent: Pomel

Sztuka | Karton: 1 szt.

Lampa rażąca Allure 30 2 x 15W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 30,5 x 59 x 12 cm
zasięg: 120 m2
obudowa: stal nierdzewna
stopień ochrony: IP 20
waga: 5,2 kg
gwarancja: 3 lata

Allure jest nowoczesną o wyjątkowo estetycznym
kształcie lampą owadobójczą. Emituje promienie UV z
przodu, z tyłu, po bokach a także do góry dzięki czemu
lampa jest efektywniejsza. Możliwość montażu w trzech
wariantach: do ściany, sufitu lub przez postawienie.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 15 W zwykła

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 3 szt.

Lampa rażąca Exocutor 40 2 x 18W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 66 x 14 x 26 cm
zasięg: 120 m2
obudowa: stal lakierowana
stopień ochrony: IP 20
waga: 8,5 kg
gwarancja: 2 lata

Nowoczesna lampa owadobójcza wyposażona w
głęboką, funkcjonalną tacę na owady z zaokrąglonymi
rogami. Lampa może być podwieszana do sufitu,
stawiana na podłożu, montowana na ścianie.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 18 W zwykła

Producent: Pelsis Ltd
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Sztuka biała| Karton: 3 szt.
Sztuka nierdzewna| Karton: 3 szt.

Dane techniczne

Opis

wymiar: 26,2 x 67 x 13 cm
zasięg: 120 m2
obudowa: stal nierdzewna
stopień ochrony: IP 20
waga: 3 kg
gwarancja: 3 lata

Lampa idealna do pomieszczeń. Może być podwieszana do
sufitu, stawiana na podłożu, montowana na ścianie. Wymiana
świetlówek nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi,
dzięki czemu serwisowanie staje się bardzo szybkie.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 18 W ofoliowana

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 3 szt.
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Lampa rażąca PlusZap 40 2 x 18W

Lampa rażąca PR 2 x 18W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 67 x 17 x 35 cm
zasięg: 120 m2
obudowa: tworzywo
sztuczne i metal
stopień ochrony: IP 44
waga: 8 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa wyposażona jest w siatkę rażącą o wysokim napięciu.
Sprawdzona konstrukcja i niezawodność sprawiają, iż
zdaje ona egzamin w różnych warunkach użytkowania: w
pomieszczeniach gospodarczych i hodowlanych, zakładach
przetwórstwa spożywczego, sklepach, magazynach.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 18 W ofoliowana

Producent: Pomel

Sztuka | Karton: 1 szt.

Lampa rażąca PR 2 x 36W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 67 x 17 x 35 cm
zasięg: 200 m2
obudowa: tworzywo
sztuczne i metal
stopień ochrony: IP 44
waga: 8 kg
gwarancja: 2 lata

Lampa wyposażona jest w siatkę rażącą o wysokim napięciu.
Sprawdzona konstrukcja i niezawodność sprawiają, iż
zdaje ona egzamin w różnych warunkach użytkowania: w
pomieszczeniach gospodarczych i hodowlanych, zakładach
przetwórstwa spożywczego, sklepach, magazynach.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 36 W ofoliowana

Producent: Pomel

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Lampa rażąca Exocutor 80 2 x 36W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 26 x 66 x 14 cm
zasięg: 240 m2
obudowa: stal nierdzewna
stopień ochrony: IP 20
waga: 10,5 kg
gwarancja: 2 lata

Nowoczesna lampa owadobójcza wyposażona w
głęboką, funkcjonalną tacę na owady z zaokrąglonymi
rogami. Lampa może być podwieszana do sufitu,
stawiana na podłożu, montowana na ścianie.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 36 W zwykła

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 3 szt.

Lampa rażąca PlusZap 80 2 x 36W
Dane techniczne

Opis

wymiar: 26,2 x 67 x 13 cm
zasięg: 240 m2
obudowa: stal nierdzewna
stopień ochrony: IP20
waga: 3 kg
gwarancja: 3 lata

Lampa idealna do pomieszczeń. Może być podwieszana do
sufitu, stawiana na podłożu, montowana na ścianie. Wymiana
świetlówek nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi,
dzięki czemu serwisowanie staje się bardzo szybkie.

Wyposażenie
Świetlówka: 2 x 36 W zwykła

Producent: Pelsis Ltd
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Sztuka | Karton: 3 szt.

Skuteczne narzędzie do zwalczania owadów
latających i biegających dla profesjonalistów
Sprawdzona, wysoce wydajna i wymagająca niskich dawek formuła
Zwalcza szerokie spektrum insektów: pluskwy, karaczany prusaki,
mrówki, muchy, komary i osy
Natychmiast unieszkodliwia owady i ma przedłużone działanie
rezydualne
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl, www.pestcontrol.basf.pl

Znany
produkt
w nowej
odsłonie!
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Lep jednostronny miękki 420 x 230 mm
Wymiary

Opis

długość: 420 mm
szerokość: 230 mm

Wkład lepowy jednostronny miękki, wykonany z miękkiego
kartonu, pokryty z jednej strony cienką warstwą nieschnącego
kleju. Pasuje do lampy I-trap 50 i Economy, Deal.

Producent: Set

20 sztuk lepu czarnego lub żółtego | Karton: 5 op.

Lep jednostronny Sens 420 x 230 mm
Wymiary

Opis

długość: 420 mm
szerokość: 230 mm

Wkład lepowy jednostronny sztywny, wykonany z twardego kartonu,
pokryty z jednej strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy
I-trap 50 i Economy, Deal 001, Deal 002, Deal 003, Deal 004 i Deal 005.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.

Lep dwustronny miękki 420 x 230 mm
Wymiary

Opis

długość: 420 mm
szerokość: 230 mm

Wkład lepowy dwustronny miękki, wykonany z miękkiego kartonu, pokryty
z dwóch stron cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy
I-trap 100E/120E, Deal 001, Deal 002, Deal 003, Deal 004 i Deal 005.

Producent: Set

20 sztuk lepu czarnego lub żółtego | Karton: 5 op.

Lep dwustronny Sens 420 x 230 mm
Wymiary

Opis

Długość: 420 mm
Szerokość: 230 mm

Wkład lepowy dwustronny sztywny wykonany z twardego kartonu, pokryty
z dwóch stron cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy
I-trap 100E/120E, Deal 001, Deal 002, Deal 003, Deal 004 i Deal 005.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.

Lep jednostronny
Kameleon 427 x 245 mm
Wymiary

Opis

długość: 427 mm
szerokość: 245 mm

Wkład lepowy jednostronny sztywny, wykonany z twardego kartonu, pokryty z
jednej strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Chameleon.

Producent: Set
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Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.

Wymiary

Opis

długość: 330 mm
szerokość: 235 mm

Wkład lepowy jednostronny, wykonany z miękkiego plastiku pokryty z jednej
strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Armadilha 15.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 10 szt.

Lep do lampy Aura okrągły
Wymiary

Opis

średnica: 290 mm

Wkład lepowy jednostronny, wykonany z miękkiego kartonu, pokryty z
jednej strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Aura.

Producent: Pelsis Ltd
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Lep do lampy Armadilha 15
330 x 235 mm

Sztuka | Karton: 6 szt.

Lep do lampy Defi 227 x 200 mm
Wymiary

Opis

długość: 227 mm
szerokość: 200 mm

Wkład lepowy jednostronny, wykonany z miękkiego kartonu, pokryty z
jednej strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Defi.

Producent: Set

Sztuka czarnego lub zółtego | Karton: 10 x 10 szt.

Lep do lampy DUO 470 x 214 mm
Wymiary

Opis

długość: 470 mm
szerokość: 214 mm

Wkład lepowy dwustronny, wykonany z miękkiego kartonu, pokryty z dwóch
stron cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Duo. Dodatkowo dla
zwiększenia skuteczności lepu na środku można umieścić feromon lub atraktant.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 5 x 20 szt.

Lep do lampy DUO 420 x 145 mm tacka
Wymiary

Opis

długość: 420 mm
szerokość: 145 mm

Wkład lepowy jednostronny wykonany z miękkiego kartonu pokryty z jednej
strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Duo. Dodatkowo dla
zwiększenia skuteczności lepu na środku można umieścić feromon lub atraktant.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 5 x 20 szt.
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Lep do lampy EX55 640 x 300 mm
Wymiary

Opis

długość: 640 mm
szerokość: 300 mm

Wkład lepowy jednostronny, wykonany z corexu. Pasuje do lampy EX 55.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.

Lep do lampy Flex-trap 437 x 130 mm
Wymiary

Opis

długość: 437 mm
szerokość: 130 mm

Wkład lepowy jednostronny, wykonany z miękkiego kartonu, pokryty z jednej
strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Flex-trap.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.

Lep do lampy Ftp 30,
Practika 395 x 310 mm
Wymiary

Opis

długość: 395 mm
szerokość: 310 mm

Wkład lepowy jednostronny wykonany z miękkiego kartonu,
pokryty z jednej strony cienką warstwą nieschnącego kleju.
Pasuje do lamp Flytrap Professional 30 i Practika.

Producent: Set

Sztuka czarnego lub żółtego | Karton: 5 x 20 szt.

Lep do lampy Ftp 40/80, Halo 15/30/45
jednostronny 543 x 310 mm
Wymiary

Opis

długość: 543 mm
szerokość: 310 mm

Wkład lepowy jednostronny wykonany z miękkiego kartonu,
pokryty z jednej strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje
do lamp Flytrap Professional 40 i Flytrap Professional 80.

Producent: Set

Sztuka czarnego lub żółtego | Karton: 5 x 20 szt.

Lep do lampy Grande 465 x 165 mm
Wymiary

Opis

długość: 465 mm
szerokość: 165 mm

Wkład lepowy jednostronny, wykonany z kartonu, pokryty z jednej
strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Grande.

Producent: Set
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Sztuka | Karton: 10 x 10szt.

Wymiary

Opis

długość: 570 mm
szerokość: 255 mm

Wkład lepowy jednostronny wykonany z twardego kartonu, pokryty z
jednej strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy I-Deal.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.

Lep do lampy I-Deal
dwustronny 570 x 255 mm
Wymiary

Opis

długość: 570 mm
szerokość: 255 mm

Wkład lepowy dwustronny wykonany z twardego kartonu, pokryty z
dwóch stron cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy
I-Deal.

Producent: Set
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Lep do lampy I-Deal
jednostronny 570 x 255 mm

Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.

Lep do lampy I-Trap 35
półokrągły 570 x 230 mm
Wymiary

Opis

długość: 570 mm
szerokość: 230 mm

Wkład lepowy półokrągły, wykonany z miękkiego plastiku, pokryty z
jednej strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy
I-Trap 35.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.

Lep do lampy I-Trap 40
półokrągły 720 x 250 mm
Wymiary

Opis

długość: 720 mm
szerokość: 250 mm

Wkład lepowy półokrągły, wykonany z miękkiego plastiku, pokryty z
jednej strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy
I-trap 40.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.

Lep do lampy LPO 30
jednostronny 472 x 347 mm
Wymiary

Opis

długość: 472 mm
szerokość: 347 mm

Wkład lepowy jednostronny, wykonany z twardego plastiku, pokryty z jednej
strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Lpo 30.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.
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Lep do lampy
Luralite Cento 18 545 x 195 mm
Wymiary

Opis

długość: 545 mm
szerokość: 195 mm

Wkład lepowy jednostronny, wykonany z miękkiego kartonu, pokryty z jednej
strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Luralite Cento 18.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 100 szt.

Lep do lampy Marvel 265 x 205 mm
Wymiary

Opis

długość: 265 mm
szerokość: 205 mm

Wkład lepowy jednostronny, wykonany z miękkiego plastiku, pokryty z jednej
strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Marvel i Marvel Steel.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.

Lep Multiboard
jednostronny 416 x 282 mm
Wymiary

Opis

długość: 416 mm
szerokość: 282 mm

Uniwersalny jednostronny wkład lepowy, wykonany z miękkiego
kartonu, pokryty z jednej strony cienką warstwą nieschnącego
kleju. Pasuje m.in. do lamp I-trap 50, Economy, Trio.

Producent: Set

15 sztuk | Karton: 8 op.

Lep do lampy Nectar
INL170 448 x 98 mm
Wymiary

Opis

długość: 448 mm
szerokość: 98 mm

Wkład lepowy wykonany z miękkiego kartonu, pokryty z jednej strony
cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Nectar.

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 12 szt.

Lep do lampy Prism 185 x 125 mm
Wymiary

Opis

długość: 185 mm
szerokość: 125 mm

Wkład lepowy wykonany z miękkiego kartonu, pokryty z jednej strony
cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Prism

Producent: Pelsis Ltd
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6 sztuk | Karton: 30 szt.

Wymiary

Opis

długość: 420 mm
szerokość: 290 mm

Wkład lepowy jednostronny, wykonany z miękkiego kartonu, pokryty z
jednej strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Trio.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 5 x 20 szt.
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Lep do lampy Trio
jednostronny 420 x 290 mm

Lep do lampy Visu 30 390 x 300 mm
Wymiary

Opis

długość: 390 mm
szerokość: 300 mm

Wkład lepowy jednostronny, wykonany z kartonu, pokryty z jednej
strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Visu 30.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.

Lep do lampy Visu 80 545 x 300 mm
Wymiary

Opis

długość: 545 mm
szerokość: 300 mm

Wkład lepowy jednostronny, wykonany z kartonu, pokryty z jednej
strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy Visu 80.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 10 x 10 szt.

Lep do lampy WE-SB 30
czarny lub żółty i w kratkę 460 x 300 mm
Wymiary

Opis

długość: 460 mm
szerokość: 300 mm

Wkład lepowy jednostronny czarny lub żółty, wykonany z
miękkiego kartonu, pokryty z jednej strony cienką warstwą
nieschnącego kleju. Pasuje do lampy We-sb 30.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 5 x 20 szt.

Lep do lampy WE-SB 60
czarny lub żółty 460 x 300mm
Wymiary

Opis

długość: 460 mm
szerokość: 300 mm

Wkład lepowy jednostronny czarny, wykonany z miękkiego kartonu, pokryty z
jednej strony cienką warstwą nieschnącego kleju. Pasuje do lampy We-sb 60.

Producent: Set

Sztuka | Karton: 5 x 20 szt.
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Świetlówka 8 W ofoliowana 300 mm
Wymiary

Opis

długość: 300 mm
średnica: 16 mm

Świetlówka ultrafioletowa ofoliowana 8 W może być stosowana
w lampie PlusZap 16. Mocowanie świetlówki – trzonek T5.

Producent: Philips

Sztuka | Karton: 25 szt.

Świetlówka 8 W do Armadilha 15
Wymiary

Opis

długość: 140 mm

Świetlówka ultrafioletowa zwykła 8 W może być stosowana
w lampie Armadilha 15. Mocowanie świetlówki – trzonek T6.

Producent: Wemlite

Sztuka | Karton: 13 szt.

Świetlówka 9 W do Armadilha 15
Wymiary

Opis

długość: 165 mm

Świetlówka ultrafioletowa zwykła 9 W może być stosowana
w lampie Armadilha 15 produkowanej od 2019 roku.
Mocowanie świetlówki – trzonek G23.

Producent: Philips

Sztuka | Karton: 10 szt.

Świetlówka 10 W ofoliowana 345 mm
Wymiary

Opis

długość: 345 mm
średnica: 26 mm

Świetlówka ultrafioletowa ofoliowana 10 W może być stosowana w
lampach rażących Best 2 x 10. Mocowanie świetlówki – trzonek T8.

Producent: Wemlite

Sztuka | Karton: 25 szt.

Świetlówka 11 W ofoliowana 236 mm
Wymiary

Opis

długość: 236 mm

Świetlówka ultrafioletowa ofoliowana 11 W może być stosowana w
lampach lepowych Defi. Mocowanie świetlówki – trzonek G23.

Producent: Philips
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Sztuka | Karton: 10 szt.

Wymiary

Opis

długość: 300 mm
średnica: 16 mm

Świetlówka ultrafioletowa ofoliowana 15 W może być stosowana w
lampach lepowych Multifly. Mocowanie świetlówki – trzonek T5.

Producent: Philips

Sztuka | Karton: 25 szt.

Świetlówka 15 W zwykła 450 mm
Wymiary

Opis

długość: 450 mm
średnica: 26 mm

Świetlówka ultrafioletowa zwykła 15 W może być stosowana w wielu lampach
np. Deal, Economy, FTP, Halo, Exocutor 30. Mocowanie świetlówki – trzonek T8.

Producent: Philips
Producent: Astron
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Świetlówka 15 W ofoliowana 300 mm

Sztuka | Karton: 25 szt.
Sztuka | Karton: 25 szt.

Świetlówka 15 W ofoliowana 450 mm
Wymiary

Opis

długość: 450 mm
średnica: 26 mm

Świetlówka ultrafioletowa ofoliowana 15 W może być
stosowana w wielu lampach np. I-trap 50, I-trap 100, Deal,
Economy. Mocowanie świetlówki – trzonek T8.

Producent: Philips
Producent: Astron

Sztuka | Karton: 25 szt.
Sztuka | Karton: 25 szt.

Świetlówka 15 W zwykła
450 mm zielona
Wymiary

Opis

długość: 450 mm
średnica: 26 mm

Świetlówka ultrafioletowa zwykła 15 W może być stosowana w lampach
np. Deal, I-trap, Economy, Practika. Mocowanie świetlówki – trzonek T8.

Producent: Philips

Sztuka | Karton: 25 szt.

Świetlówka 18 W zwykła 600 mm
Wymiary

Opis

długość: 600 mm
średnica: 26 mm

Świetlówka ultrafioletowa zwykła 18 W może być stosowana w lampach
I-deal 002, I-deal 003, EX55. Mocowanie świetlówki – trzonek T8.

Producent: Astron

Sztuka | Karton: 25 szt.
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Świetlówka 18 W ofoliowana 600 mm
Wymiary

Opis

długość: 600 mm
średnica: 26 mm

Świetlówka ultrafioletowa ofoliowana 18 W może być stosowana w
lampach I-deal 002, I-deal 003. Mocowanie świetlówki – trzonek T8.

Producent: Philips
Producent: Astron

Sztuka | Karton: 25 szt.
Sztuka | Karton: 25 szt.

Świetlówka 18 W ofoliowana
do I-trap 35
Wymiary

Opis

długość: 220 mm

Świetlówka ultrafioletowa ofoliowana 18 W może być stosowana
w lampie I-Trap 35. Mocowanie świetlówki – trzonek 2G11

Producent: Philips

Sztuka | Karton: 10 szt.

Świetlówka 22 W zwykła do Aury
Wymiary

Opis

średnica: 220 mm

Świetlówka ultrafioletowa zwykła 22 W okrągła może być stosowana
w lampie lepowej Aura. Mocowanie świetlówki – trzonek G10q.

Producent: Synergetic

Sztuka | Karton: 12 szt.

Świetlówka 22 W ofoliowana do Aury
Wymiary

Opis

średnica: 220 mm

Świetlówka ultrafioletowa ofoliowana 22 W okrągła może być stosowana
w lampie lepowej Aura. Mocowanie świetlówki – trzonek G10q.

Producent: Synergetic

Sztuka | Karton: 12 szt.

Świetlówka 36 W ofoliowana 600 mm
Wymiary

Opis

długość: 600 mm
średnica: 26 mm

Świetlówka ultrafioletowa ofoliowana 36 W może być stosowana w lampach
FTP 80 lub Exocutor 80. Mocowanie świetlówki – trzonek T8.

Producent: Philips
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Sztuka | Karton: 25 szt.

Wymiary

Opis

długość: 426 mm

Świetlówka ultrafioletowa ofoliowana 36 W może być stosowana w lampie
I-Trap 40. Mocowanie świetlówki – trzonek 2G11.

Producent: Philips

Sztuka | Karton: 10 szt.
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Świetlówka ofoliowana 36 W
do I-trap 40
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Airofog opryskiwacz
ciśnieniowy 4DFC 4 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 4 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 6 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
wąż: 120 cm
waga: 3,2 kg
wysokość: 37 cm
korpus zbiornika: stal nierdzewna

Opryskiwacz ciśnieniowy posiada wysokiej jakości pojemnik
ze stali nierdzewnej zapewniający odporność oraz estetyczny
wygląd. Wytrzymały manometr z odpornym na zarysowania
szkłem umożliwia dokładne monitorowanie i kontrolę
działania oprysku. Wysokowydajna konstrukcja pompy ułatwia
pompowanie do 6 barów. Ergonomiczny uchwyt zapewnia
komfort. Rękojeść z mosiądzu z zaworem odcinającym
dopływ płynu gdy spust jest zwalniany, 4-drożną dyszą.

Producent: Airofog

Sztuka | Karton: 6 szt.

Airofog opryskiwacz
ciśnieniowy MSA 0,5 L z kaburą
Dane techniczne

Opis

pojemność: 500 ml
maksymalne ciśnienie
robocze: 8 bar
rękojeść: mosiądz
wąż: wzmocniony,
rozciągany, wytrzymały na
ekstremalne warunki
waga: 900 g
wysokość: 34 cm
korpus zbiornika: stal nierdzewna

Opryskiwacz ciśnieniowy posiada wysokiej jakości pojemnik
ze stali nierdzewnej zapewniający odporność oraz estetyczny
wygląd. Wytrzymały manometr z odpornym na zarysowania
szkłem umożliwia dokładne monitorowanie i kontrolę
działania oprysku. Wysokowydajna konstrukcja pompy ułatwia
pompowanie do 8 barów. Ergonomiczny uchwyt zapewnia
komfort. Niestandardowy pokrowiec z wytrzymałej tkaniny,
który można przypiąć do paska, znacznie zwiększa elastyczność
i ogólną skuteczność aplikacji. Rękojeść z mosiądzu z
końcówką Flexi-pro i systemem dostarczania cieczy (FADS).

Producent: Airofog

Sztuka | Karton: 12 szt.

Airofog opryskiwacz
ciśnieniowy USA 1 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 1 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 8 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
wąż: natryskowy,
wzmocniony i rozciągany
waga: 1,3 kg
wysokość: 29,5 cm
korpus zbiornika: stal nierdzewna

Opryskiwacz ciśnieniowy posiada wysokiej jakości
pojemnik ze stali nierdzewnej zapewniający odporność oraz
estetyczny wygląd. Wytrzymały manometr z odpornym na
zarysowania szkłem umożliwia dokładne monitorowanie i
kontrolę działania oprysku. Wysokowydajna konstrukcja
pompy ułatwia pompowanie do 8 barów. Ergonomiczny
uchwyt zapewnia komfort. Rękojeść z mosiądzu z końcówką
Flexi-pro i system dostarczania cieczy (FADS).

Producent: Airofog
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Sztuka | Karton: 6 szt.

Dane techniczne

Opis

pojemność: 1 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 8 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
wąż: natryskowy,
wzmocniony i rozciągany
waga: 1,6 kg
wysokość: 29,5 cm
korpus zbiornika: stal nierdzewna

Opryskiwacz ciśnieniowy posiada wysokiej jakości pojemnik
ze stali nierdzewnej zapewniający odporność oraz estetyczny
wygląd. Wytrzymały manometr z odpornym na zarysowania
szkłem umożliwia dokładne monitorowanie i kontrolę działania
oprysku. Wysokowydajna konstrukcja pompy ułatwia pompowanie
do 8 barów. Ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort. Rękojeść
z mosiądzu z zaworem odcinającym dopływ płynu gdy spust
jest zwalniany, 22 centymetrowa lanca z 4–drożną dyszą
oraz cienka rurka ułatwia dostęp do wąskich szczelin.

Producent: Airofog

Sztuka | Karton: 6 szt.
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Airofog opryskiwacz
ciśnieniowy USL 1 L

Airofog opryskiwacz
ciśnieniowy USP 1 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 1 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 8 bar
rękojeść: mosiądz
wąż: natryskowy,
wzmocniony i rozciągany
waga: 1,5 kg
wysokość: 29,5 cm
korpus zbiornika: stal nierdzewna

Opryskiwacz ciśnieniowy posiada wysokiej jakości pojemnik
ze stali nierdzewnej zapewniający odporność oraz estetyczny
wygląd. Wytrzymały manometr z odpornym na zarysowania
szkłem umożliwia dokładne monitorowanie i kontrolę
działania oprysku. Wysokowydajna konstrukcja pompy ułatwia
pompowanie do 8 barów. Ergonomiczny uchwyt zapewnia
komfort. Rękojeść z mosiądzu z zaworem odcinającym dopływ
płynu gdy spust jest zwalniany, 4-drożną dysza oraz
cienka rurka ułatwia dostęp do wąskich szczelin.

Producent: Airofog

Sztuka | Karton: 6 szt.

B&G opryskiwacz ciśnieniowy 0,5 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 473 ml
maksymalne ciśnienie
robocze: 2,4 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
wąż: 180 cm
waga: 1 kg
wysokość: 32 cm
korpus zbiornika: stal nierdzewna

Profesjonalny kompaktowy opryskiwacz ciśnieniowy.
Metalowy zbiornik przygotowany do ciężkich robót
i wytrzymały na uderzenia. Opryskiwacz posiada wąż
wydłużający się do 180 cm z mosiężnymi łącznikami,
pistolet z wydłużoną rękojeścią i 4-drożną dyszą.
Opryskiwacz wyposażony jest w kaburę i strzykawkę, która
wspomaga aplikowanie pestycydu. Rodzaje dysz: drobna
mgła, drobny cienki strumień, cienki strumień, zraszanie.

Producent: B&G

Sztuka | Karton: 6 szt.

S P R Z Ę T | O P R Y S K I WA C Z E C I Ś N I E N I O W E

165

SPRZĘT | OPRYSKIWACZE CIŚNIENIOWE

B&G opryskiwacz ciśnieniowy 2 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 2 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 2,76 bar
rękojeść: stal nierdzewna
lanca: 62 cm
waga: 3,6 kg
wysokość: 26 cm
korpus zbiornika: stal nierdzewna

Opryskiwacz ze stali nierdzewnej jest odporny na korozję
i wykonany ze sprawdzonych materiałów najwyższej jakości.
Dzięki niezawodności w najcięższych warunkach
opryskiwacz spełnia i przekracza oczekiwania każdego
specjalisty. Opryskiwacz posiada manometr, pompkę wykonaną
z mosiądzu i zawór zwalniający ciśnienie, aby opróżnić
powietrze ze zbiornika. Opryskiwacz wyposażony jest w
9’’ lancę Extenda-Ban z 4-drożną końcówką, umożliwiającą
uzyskanie czterech różnych rodzajów oprysku.

Producent: B&G

Sztuka | Karton: 6 szt.

B&G opryskiwacz ciśnieniowy 5 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 5 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 2,76 bar
rękojeść: stal nierdzewna
lanca: 62 cm
waga: 4 kg
wysokość: 40 cm
korpus zbiornika: stal nierdzewna

Opryskiwacz ze stali nierdzewnej jest odporny na korozję
i wykonany ze sprawdzonych materiałów najwyższej jakości.
Dzięki niezawodności w najcięższych warunkach
opryskiwacz spełnia i przekracza oczekiwania każdego
specjalisty. Opryskiwacz posiada manometr, pompkę wykonaną
z mosiądzu i zawór zwalniający ciśnienie, aby opróżnić
powietrze ze zbiornika. Opryskiwacz wyposażony jest w
9’’ lancę Extenda-Ban z 4-drożną końcówką, umożliwiającą
uzyskanie czterech różnych rodzajów oprysku.

Producent: B&G

Sztuka | Karton: 6 szt.

Opryskiwacz Cereal San Air
metalowy 24 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 24 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 8 bar
rękojeść: stal nierdzewna
wąż: 20 m
waga: 12 kg
wysokość: 77 cm
korpus zbiornika: stal nierdzewna

Opryskiwacz jest kompaktowym urządzeniem
przeznaczonym do zwalczania szkodników ziaren zbóż.
Jego wytrzymałość, elastyczność i łatwość obsługi
sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie nadające się do
ekstremalnych warunków. Urządzenie jest przeznaczone do
bezpośredniego stosowania gotowego preparatu na ziarna
zbóż. Może być podłączony bezpośrednio do źródła
sprężonego powietrza lub do przenośnej sprężarki.
Akcesoria: korek wlewu, zawór bezpieczeństwa 8 bar,
manometr do 12 bar, zawór „wlotu powietrza”, zawór „wylotu
cieczy”, 20 m wąż Rilsan, kompletny zestaw natryskowy
składający się z 2 korpusów inżektorów, 2 głowic
natryskowych każdego rodzaju oraz 2 podpór mocujących.

Producent: Newpharm Srl
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Sztuka | Karton: 1 szt.

Dane techniczne

Opis

pojemność: 100 l
wąż: 20 m
waga: 11 kg
wysokość: 86 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz jest kompaktowym urządzeniem przeznaczonym
do zwalczania szkodników ziaren zbóż. Wytrzymałość,
elastyczność i łatwość obsługi urządzenia sprawiają, że jest to
idealne rozwiązanie nadające się do zastosowań nawet w
ekstremalnych warunkach. System dystrybucji środka do
zwalczania szkodników posiada manometr podłączony do pompy
i może pracować z 3 liniami opryskiwania, z których jedna może
być połączona z opcjonalnym ręcznym pistoletem natryskowym.
Zespół pompy składa się z: silnika elektrycznego, pompy
magnetycznej wraz z układem obejściowym, pływaka z zaworem
stopowym i filtra. Akcesoria: kompletny zestaw natryskowy
składający się z 2 korpusów inżektorów i 2 głowic natryskowych
do każdego rodzaju środka oraz 2 podpór mocujących, wąż
Rilsan o średnicy 4 - 6 mm i długości 20 m.

Producent: Newpharm Srl

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Opryskiwacz Cereal San
elektryczny 100 L

Opryskiwacz Gloria 505 T
Dane techniczne

Opis

pojemność: 8 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 6 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
lanca: 50 cm
waga: 4,35 kg
wysokość: 53 cm
korpus zbiornika: stal nierdzewna

Wysokociśnieniowy opryskiwacz wykonany jest z najwyższej
jakości materiałów co stanowi o jego niezawodności i trwałości.
Bardzo praktyczny i wygodny. Zbiornik jest olejoodporny a
jego wnętrze pokryte jest odpornym materiałem z tworzywa
sztucznego. Posiada niezawodną pompę wraz z bardzo
wytrzymałym, stalowym tłokiem który chodzi bardzo płynnie,
nie zacina się. Opryskiwacz posiada bardzo łatwy w obsłudze
system odpowietrzania, a dzięki wskaźnikowi ciśnienia użytkownik
stale monitoruje ciśnienie w opryskiwaczu dzięki czemu praca z
opryskiwaczem jest bezpieczna. Opryskiwacz wyposażony jest
w długi i elastyczny 135 cm wąż, który się nie plącze i nie zwija.

Producent: Gloria

Sztuka | Karton: 1 szt.

Opryskiwacz Gloria PRIMA 5 TYP 42E
Dane techniczne

Opis

pojemność: 5 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 3 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
lanca: 38 cm
waga: 2 kg
wysokość: ok 40 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz posiada mocną pompę ciśnieniową, która generuje
maksymalne ciśnienie robocze 3 bar wewnątrz zbiornika. Zbiornik
wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego
na uszkodzenia mechaniczne co gwarantuje długą żywotność
urządzenia. Urządzenie jest lekkie, dzięki czemu praca z tym
opryskiwaczem nie jest tak męcząca. Opryskiwacz wyposażony jest
w specjalny pasek, dzięki któremu można przewiesić urządzenie
przez ramię. Zintegrowany manometr tłokowy z zaworem
bezpieczeństwa umożliwia łatwą kontrolę nad parametrami oprysku.

Producent: Gloria

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Opryskiwacz Kwazar DDD 6 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 6 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 3,5 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
lanca: regulowana długości od
0,6 m do 1,2 m
waga: 2,3 kg
wysokość: 64 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz DDD jest dedykowany jako wyposażenie
profesjonalnych ekip DDD. Przeznaczony do wykonywania
zabiegów chemicznych przy dezynfekcji i dezynsekcji,
wymagających zastosowania silnej i agresywnej chemii. Doskonale
sprawdzi się przy zabiegach mających na celu likwidację bakterii,
wirusów, pierwotniaków, grzybów w szpitalach, kuchniach
restauracyjnych, stołówkach, na basenach, w toaletach publicznych,
a także wirusów atakujących zwierzęta gospodarcze i leśne
(np. ASF). To również idealne narzędzie do dezynsekcji mającej
na celu likwidację pluskw, prusaków, karaluchów, gniazd os i
szerszeni oraz odkomarzania i zwalczania uciążliwych owadów
jak np. komary, meszki, muchy, wszy, pchły czy mrówki faraona.

Producent: Kwazar

Sztuka | Karton: 1 szt.

Opryskiwacz Kwazar
Orion Super Pro+ 12 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 12 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 3,5 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
lanca: 50 cm
waga: 2,9 kg
wysokość: 75 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy charakteryzuje się estetyką
i wysokiej klasy jakością. Posiada uszczelnienie FPM odporne
na działanie środków chemicznych, manometr – umożliwiający
na kontrolę ciśnienia, wygodny pasek nośny oraz regulowaną
dyszę, która umożliwia ustawienie stopnia rozpylenia – od
mgiełki po strumień. Posiada również zawór bezpieczeństwa
upuszczający nadmiar ciśnienia ze zbiornika. Możliwości użycia
dysz płaskostrumieniowych o zwiększonej wydajności cieczy.

Producent: Kwazar

Sztuka | Karton: 1 szt.

Opryskiwacz Kwazar
Orion Super Pro+ 9 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 9 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 3,5 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
lanca: 50 cm
waga: 2,6 kg
wysokość: 75 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy charakteryzuje się estetyką
i wysokiej klasy jakością. Posiada uszczelnienie FPM odporne
na działanie środków chemicznych, manometr – umożliwiający
na kontrolę ciśnienia, wygodny pasek nośny oraz regulowaną
dyszę, która umożliwia ustawienie stopnia rozpylenia – od
mgiełki po strumień. Posiada również zawór bezpieczeństwa
upuszczający nadmiar ciśnienia ze zbiornika. Możliwości użycia
dysz płaskostrumieniowych o zwiększonej wydajności cieczy.

Producent: Kwazar
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Sztuka | Karton: 1 szt.

Dane techniczne

Opis

pojemność: 6 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 3,5 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
lanca: 50 cm
waga: 2,3 kg
wysokość: 64 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy charakteryzuje się estetyką
i wysokiej klasy jakością. Posiada uszczelnienie FPM odporne
na działanie środków chemicznych, manometr – umożliwiający
na kontrolę ciśnienia, wygodny pasek nośny oraz regulowaną
dyszę, która umożliwia ustawienie stopnia rozpylenia – od
mgiełki po strumień. Posiada również zawór bezpieczeństwa
upuszczający nadmiar ciśnienia ze zbiornika. Możliwości użycia
dysz płaskostrumieniowych o zwiększonej wydajności cieczy.

Producent: Kwazar

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Opryskiwacz Kwazar
Orion Super Pro+ 6 L

Opryskiwacz Kwazar
Orion Super Pro+ 3 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 3 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 3,5 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
lanca: 50 cm
waga: 1,9 kg
wysokość: 64 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy charakteryzuje się estetyką
i wysokiej klasy jakością. Posiada uszczelnienie FPM odporne
na działanie środków chemicznych, manometr – umożliwiający
na kontrolę ciśnienia, wygodny pasek nośny oraz regulowaną
dyszę, która umożliwia ustawienie stopnia rozpylenia – od
mgiełki po strumień. Posiada również zawór bezpieczeństwa
upuszczający nadmiar ciśnienia ze zbiornika. Możliwości użycia
dysz płaskostrumieniowych o zwiększonej wydajności cieczy.

Producent: Kwazar

Sztuka | Karton: 1 szt.

Opryskiwacz Kwazar
Venus Super 360 Pro+ 2 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 2 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 2,2 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
waga: 600 g
wysokość: 39 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do aplikacji środków
chemicznych, wyposażony w uszczelnienia FPM. Doskonale
sprawdzi się przy dezynfekcji niewielkich powierzchni i urządzeń.
Posiada regulowaną końcówkę, która umożliwia ustawienie
dowolnego kąta oprysku, a także regulowaną dyszę, dzięki
której możliwe jest ustawienie rozpylenia cieczy – od mgiełki
po strumień. Dzięki przezroczystemu paskowi umieszczonemu
wzdłuż skali pojemności można łatwo dozować i kontrolować
ciecz. Posiada również zawór bezpieczeństwa upuszczający
nadmiar ciśnienia ze zbiornika oraz specjalną podstawę, która
chroni zbiornik przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Producent: Kwazar

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Opryskiwacz Kwazar
Venus Super 360 Pro+ 1,5 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 1,5 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 2,2 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
waga: 500 g
wysokość: 33 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do aplikacji środków
chemicznych, wyposażony w uszczelnienia FPM. Doskonale
sprawdzi się przy dezynfekcji niewielkich powierzchni i urządzeń.
Posiada regulowaną końcówkę, która umożliwia ustawienie
dowolnego kąta oprysku, a także regulowaną dyszę, dzięki
której możliwe jest ustawienie rozpylenia cieczy – od mgiełki
po strumień. Dzięki przezroczystemu paskowi umieszczonemu
wzdłuż skali pojemności można łatwo dozować i kontrolować
ciecz. Posiada również zawór bezpieczeństwa upuszczający
nadmiar ciśnienia ze zbiornika oraz specjalną podstawę, która
chroni zbiornik przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Producent: Kwazar

Sztuka | Karton: 1 szt.

Opryskiwacz Kwazar
Venus Super 360 Pro+ 1 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 1 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 2,2 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
waga: 450 g
wysokość: 29 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do aplikacji środków
chemicznych, wyposażony w uszczelnienia FPM. Doskonale
sprawdzi się przy dezynfekcji niewielkich powierzchni i urządzeń.
Posiada regulowaną końcówkę, która umożliwia ustawienie
dowolnego kąta oprysku, a także regulowaną dyszę, dzięki
której możliwe jest ustawienie rozpylenia cieczy – od mgiełki
po strumień. Dzięki przezroczystemu paskowi umieszczonemu
wzdłuż skali pojemności można łatwo dozować i kontrolować
ciecz. Posiada również zawór bezpieczeństwa upuszczający
nadmiar ciśnienia ze zbiornika oraz specjalną podstawę, która
chroni zbiornik przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Producent: Kwazar

Sztuka | Karton: 1 szt.

Kwazar Xi 6 L
Dane techniczne

Opis

pojemność: 6 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 3,5 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
lanca: 40 cm
waga: 1,7 kg
wysokość: 51 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz ciśnieniowy wyposażony w zawór bezpieczeństwa
co zabezpiecza urządzenie i użytkownika przed nagromadzeniem
wyższego niż dopuszczalne ciśnienie wewnątrz zbiornika.
Lanca opryskiwacza zakończona jest dyszą regulowaną
pozwalającą uzyskać żądany stopień rozpylenia cieczy. Dzięki
zastsosowaniu uszczelnień FPM opryskiwacz charakteryzuje się
podwyższoną odpornością na agresywne środki chemiczne.
Prosta sprawdzona konstrukcja umożliwia łatwą wymianę
uszczelnień i konserwację opryskiwacza bez użycia narzędzi. Pasek
transportowy pozwala na wygodne używanie opryskiwacza.

Producent: Kwazar
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Sztuka | Karton: 1 szt.

Dane techniczne

Opis

pojemność: 10 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 3 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
lanca: 40 cm
waga: 1,8 kg
wysokość: 56 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz ciśnieniowy jest przeznaczony do ochrony roślin
za pomocą rozpylania fungicydów, zwalczania szkodników
opryskiwaniem insektycydami i akarycydami oraz odżywiania
roślin nawozami płynnymi. Ponadto opryskiwacz jest praktyczny do
selektywnego zwalczania chwastów odpowiednimi herbicydami.

Producent: Santaj Plastika

Opryskiwacz zwykły | Karton: 1 szt.
Opryskiwacz z manometrem | Karton: 1 szt.
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Sani opryskiwacz Jugol 10 L (207)
Sani opryskiwacz Jugol 10 L
prof. (798) z manometrem

Sani opryskiwacz Jugol 5 L (206)
Dane techniczne

Opis

pojemność: 5 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 3 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
lanca: 40 cm
waga: 1,5 kg
wysokość: 45,50 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz ciśnieniowy jest przeznaczony do ochrony roślin
za pomocą rozpylania fungicydów, zwalczania szkodników
insektycydami i akarycydami oraz odżywiania roślin nawozami
płynnymi. Ponadto opryskiwacz jest praktyczny do selektywnego
zwalczania chwastów odpowiednimi herbicydami.

Producent: Santaj Plastika

Sztuka| Karton: 1 szt.

Sani opryskiwacz Jugol 2 L (796)
Dane techniczne

Opis

pojemność: 2 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 3 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
waga: 420 g
wysokość: 31,50 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz ciśnieniowy jest przeznaczony do ochrony roślin w
ogrodzie, zwalczania szkodników poprzez rozpylanie insektycydów
i akarycydów oraz odżywiania roślin nawozami płynnymi.

Producent: Santaj Plastika

Sztuka| Karton: 1 szt.
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Sani opryskiwacz Jugol 1,5 L (269)
Dane techniczne

Opis

pojemność: 1,5 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 3 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
waga: 380 g
wysokość: 28 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz ciśnieniowy jest przeznaczony do ochrony roślin w
ogrodzie, zwalczania szkodników poprzez rozpylanie insektycydów
i akarycydów oraz odżywiania roślin nawozami płynnymi.

Producent: Santaj Plastika
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Sztuka| Karton: 1 szt.

ZAUFAJ
AGRO-TRADE
Poznaj naszą gamę produktów

Insektycydy:

CY 10
5l

DURACID DRAKER
EC
10.2
500 ml

100 ml
250 ml
1l

Chemia do dezynfekcji:

w tym również przeciwko COVID, a także do stosowania w HoReCa

DURACID
NA OSY

DRAKER
RTU

750 ml

2 kg, 5 kg,
10 kg, 20 kg

5 kg
20 kg

OPTIM
AKTIV RTU
500 ml
5l

COVI-DES
1l

Zamgławiacze ULV:

MURIN FORTE

MURIN
W KOSTKACH
PARAFINOWANYCH
FORTE PASTA
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

MURIN
FACOUM PASTA

5 kg

PULSAR
FOOD

400 ml
1l

Preparaty gryzoniobójcze:
MURIN
FORTE GRANULAT

OPTIM
AROMAKTIV

MURIN FACOUM
W KOSTKACH
PARAFINOWANYCH
5 kg, 20 kg

MURIN
FACOUM
GRANULAT
5 kg, 20 kg

VENIM
MIX

NEBULO / NEBUROTOR

EVO 35

150 g, 1 kg,
2,5 kg, 6 kg

Agro-Trade Sp. z o.o.
Gowarzewo, ul. Akacjowa 3, Tulce
tel. 61 820 85 95, 48 604 941 194
info@agro-trade.com.pl
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

więcej produktów na:

SPRZĘT | OPRYSKIWACZE PLECAKOWE

Cifarelli C7 opryskiwacz spalinowy
Dane techniczne

Opis

pojemność robocza: 17 l
rękojeść: tworzywo sztuczne
dysza: 80 cm
waga: 11,8 kg
wysokość: 74 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz spalinowy cechujący się wysoką trwałością i
niezawodnością. Wygodne szelki sprawiają, że praca tym
urządzeniem jest przyjemna i komfortowa. Jeden z najmocniejszych
dostępnych na rynku opryskiwaczy spalinowych z silnikiem
Cifarelli C7 2-suwowy chłodzony powietrzem o mocy aż 5
KM. Zasięg cieczy w poziomie to aż 18 m, zaś zasięg cieczy
w pionie to aż 16 m. Opryskiwacz wyposażony jest w dyszę
wyrzutu cieczy z 9 pozycjami regulacji rozmiaru kropli.

Producent: Cifarelli

Sztuka | Karton: 1 szt.

Kwazar Neptun Super EL 15 L
Dane techniczne

Opis

pojemność robocza: 15 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 3 bary
rękojeść: tworzywo sztuczne
lanca: regulowana długość
od 0,6 m do 1,2m
waga: 6,5 kg
wysokość: 57 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz elektryczny plecakowy jest idealny zabiegów
dezynfekcji i dezynsekcji na dużych powierzchniach jak np. hale
produkcyjne i magazynowe, baseny, parki wodne. W opryskiwaczu
została zastosowana pompa elektryczna o wydajności 11
na minutę oraz akumulator żelowy 12V o pojemności 7AH.
Przy pełnym naładowaniu akumulatora można pracować
od 8 do 10 godzin.” . W zestawie dysza wirowa o wydatku
cieczy 0,2 l/min. i 0,4l /min. oraz dysza płaskostrumieniowa o
wydatku cieczy 1,2 l/min. Objęty jest 2 letnią gwarancją.

Producent: Kwazar
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Sztuka | Karton: 1 szt.
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Kwazar Neptun
Super Cleaning Pro+ 15 L
Dane techniczne

Opis

pojemność robocza: 15 l
maksymalne ciśnienie robocze:
regulowane 1 lub 3 bary
rękojeść: tworzywo sztuczne
lanca: regulowana długość
od 0,6 m do 1,2m
waga: 4,3 kg
wysokość: 57 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz plecakowy jest idealny do oprysku na większych
obszarach. Doskonałe narzędzie do usuwania zabrudzeń i
wykonywania wszelkich zabiegów czyszczących z wykorzystaniem
silnej chemii na dużych powierzchniach takich jak np. hale
produkcyjne i magazynowe, baseny, parki wodne. Sprawdzi
się także przy zabiegach dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych.
W zestawie dysza wirowa o wydatku cieczy 0,2 l/min. i 0,4 l /
min. oraz dysza płaskostrumieniowa o wydatku cieczy 1,2 l/
min. Wydłużona gwarancja do 6 lat gwarancji na zbiornik.

Producent: Kwazar

Sztuka | Karton: 1 szt.

Sani opryskiwacz Jugol 16 L (387)
Dane techniczne

Opis

pojemność robocza: 16 l
maksymalne ciśnienie
robocze: 4 bar
rękojeść: tworzywo sztuczne
lanca: 40 cm
waga: 3,5 kg
wysokość: 52,50 cm
korpus zbiornika:
tworzywo sztuczne

Opryskiwacz ciśnieniowy jest przeznaczony do ochrony roślin
za pomocą rozpylania fungicydów, zwalczania szkodników
insektycydami i akarycydami oraz odżywiania roślin nawozami
płynnymi. Ponadto opryskiwacz jest praktyczny do selektywnego
zwalczania chwastów odpowiednimi herbicydami.

Producent: Santaj Plastika

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Zamgławiacz Airofog AE-35
- kwasoodporny
Dane techniczne

Opis

długość: 133 cm
szerokość: 27 cm
wysokość: 34 cm
waga: 7,1 kg
pojemność: 6 l
przybliżone zużycie
paliwa: ok. 2 l/h
zasilanie: baterie 4 x 1,5 V
zasięg: 40 m

Zamgławiacz termiczny kwasoodporny do wytwarzania gorącej
mgły idealnie nadaje się do zwalczania owadów latających na
terenach otwartych. Zamgławiacz wykorzystuje odrzutowy
silnik pulsacyjny do tworzenia strumienia gorących gazów
przepływających z dużą prędkością. Szybki strumień rozpyla
ciecz roboczą, która ogrzewa się i paruje, a następnie w wyniku
kontaktu z otaczającym chłodniejszym powietrzem podlega
kondensacji do cząstek o niewielkich rozmiarach. Powstaje
aerozol, który osiada w postaci białej mgły na powierzchni.
Urządzenie posiada certyfikat CE potwierdzający jego zgodność
z wymogami UE oraz certyfikat TUV DIN EN ISO 9001.

Producent: Airofog

Sztuka | Karton: 1 szt.

Zamgławiacz Airofog AR-35
Dane techniczne

Opis

długość: 133 cm
szerokość: 34 cm
wysokość: 27 cm
waga: 7,7 kg
pojemność: 6 l
przybliżone zużycie
paliwa: ok. 2 l/h
zasilanie: baterie 4 x 1,5 V
zasięg: 40 m

Zamgławiacz termiczny umożliwia szybką aplikację szerokiej
gamy dezynfektantów i insektycydów. Znajduje zastosowanie
w dezynfekcji w pomieszczeniach oraz idealnie nadaje się do
zwalczania owadów latających na przestrzeniach otwartych.
Posiada bezświecowy system zapłonowy. Zbiorniki paliwa
i cieczy roboczej wykonane są ze stali kwasoodpornej.
Urządzenie posiada certyfikat CE potwierdzający jego zgodność
z wymogami UE oraz certyfikat TUV DIN EN ISO 9001.

Producent: Airofog

Sztuka | Karton: 1 szt.

Zamgławiacz Pulsfog K-10 SP
Dane techniczne

Opis

długość: 106 cm
szerokość: 29 cm
wysokość: 33 cm
waga: 7 kg
pojemność: 5 l
przybliżone zużycie paliwa: 1,9 l/h
zasilanie: baterie 4 x 6 V
zasięg: 25 m

Zamgławianie termiczne to wytwarzanie przy użyciu energii
cieplnej, bardzo małych kropli cieczy roboczej. Roztwór cieczy
roboczej jest w urządzeniu odparowywany, następnie w wyniku
kontaktu z otaczającym chłodniejszym powietrzem dochodzi
do kondensacji i powstania aerozolu. Zamgławianie termiczne
ma zastosowanie w zwalczaniu szkodników, gdzie substancja
aktywna musi być równomiernie rozprowadzona nawet w
trudnodostępnych miejscach. Zamgławianie to doskonały
sposób zwalczania szkodników na dużych powierzchniach i
przestrzeniach z zastosowaniem minimalnej ilości pestycydów.

Producent: Pulsfog
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Sztuka | Karton: 1 szt.

Dane techniczne

Opis

długość: 129 cm
szerokość: 36 cm
wysokość: 29 cm
waga: 8,5 kg
pojemność: 9 l
przybliżone zużycie paliwa: 1,9 l/h
zasilanie: baterie 4 x 1,5 V
zasięg: 25 m

Zamgławiacz termiczny do wytwarzania gorącej mgły posiada
odrzutowy silnik pulsacyjny bez ruchomych części, który pozwala
na długotrwałą pracę. Zbiornik łatwy do odłączenia, wykonany z
mocnego polietylenu, przezroczysty z podziałką litrową. Podwójny
dyfuzor chłodzony powietrzem z przednim wlotem, wykonany
ze stali nierdzewnej z dodatkowym pochłanianiem dźwięku i
kontrolą nagrzewania. Szybki, ręczny start z opatentowanym
bezpośrednim wtryskiem paliwa i automatycznym zapłonem.
Większość elementów metalowych ze stali nierdzewnej.

Producent: Pulsfog

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Zamgławiacz Pulsfog K-10 standard

Zamgławiacz Pulsfog K-22 standard
Dane techniczne

Opis

długość: 132 cm
szerokość: 36 cm
wysokość: 33 cm
waga: 10,5 kg
pojemność: 9 l
przybliżone zużycie paliwa: 3,8 l/h
zasilanie: baterie 4 x 1,5 V
zasięg: 50 m

Zamgławiacz termiczny do wytwarzania gorącej mgły posiada
odrzutowy silnik pulsacyjny bez ruchomych części, który pozwala
na długotrwałą pracę. Zbiornik łatwy do odłączenia, wykonany z
mocnego polietylenu, przezroczysty z podziałką litrową. Podwójny
dyfuzor chłodzony powietrzem, z przednim wlotem wykonany
ze stali nierdzewnej z dodatkowym pochłanianiem dźwięku i
kontrolą nagrzewania. Szybki, ręczny start z opatentowanym
bezpośrednim wtryskiem paliwa i automatycznym zapłonem.
Większość elementów metalowych ze stali nierdzewnej.

Producent: Pulsfog

Sztuka | Karton: 1 szt.

Zamgławiacz Pulsfog K-22 bio
Dane techniczne

Opis

długość: 132 cm
szerokość: 36 cm
wysokość: 33 cm
waga: 11 kg
pojemność: 2 x 5 l
przybliżone zużycie paliwa: 3,8 l/h
zasilanie: baterie 4 x 1,5 V
zasięg: 50 m

Zamgławiacz termiczny do wytwarzania gorącej mgły, do
przeprowadzania zabiegów dezynsekcji i dezynfekcji. Model
Bio posiada 2 dysze dzięki temu zamgławianie zawiesinami nie
zapycha wylotu rezonatora. Zamgławiacz termiczny do stosowania
preparatów biologicznych wrażliwych na wysokie temperatury i
innych preparatów chemicznych. Eliminuje niebezpieczeństwo
zapalenia cieczy palnych stosowanych do zamgławiania.

Producent: Pulsfog

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Zamgławiacz Pulsfog K-30/20
Dane techniczne

Opis

długość: 151 cm
szerokość: 42 cm
wysokość: 49 cm
waga: 22 kg
pojemność: 2 x 30 l lub 2 x 50 l
przybliżone zużycie paliwa: 7,6 l
zasilanie: baterie 4 x 6 V
zasięg: 100 m

Zamgławiacz termiczny do wytwarzania gorącej mgły.
Roztwór cieczy roboczej jest w urządzeniu odparowywany,
następnie w wyniku kontaktu z otaczającym chłodniejszym
powietrzem dochodzi do kondensacji i powstawania aerozolu.
Zamgławianie termiczne ma zastosowanie w zwalczaniu
szkodników, gdzie substancja aktywna musi być równomiernie
rozprowadzona nawet w trudno dostępnych miejscach, bez
niepożądanych pozostałości. Zamgławianie to doskonały
sposób zwalczania szkodników na dużych powierzchniach i
przestrzeniach z zastosowaniem minimalnej ilości pestycydu.

Producent: Pulsfog

Sztuka | Karton: 1 szt.
przyłącze | Karton: 1 szt.
zbiornik 55 l | Karton: 1 szt.

Zamgławiacz Pulsfog K-30/20 BIO
Dane techniczne

Opis

długość: 151 cm
szerokość: 41 cm
wysokość: 49 cm
waga: 22 kg
pojemność: 2 x 55 l
przybliżone zużycie paliwa: 7,6 l
zasilanie: baterie 4 x 6 V
zasięg: 60 m

Zamgławianie termiczne to wytwarzanie przy użyciu energii
cieplnej, bardzo małych kropli cieczy roboczej. Roztwór cieczy
roboczej jest w urządzeniu odparowywany, następnie w wyniku
kontaktu z otaczającym chłodniejszym powietrzem dochodzi do
kondensacji i powstania aerozolu. Zamgławianie termiczne ma
zastosowanie w zwalczaniu szkodników, gdzie substancja aktywna
musi być równomiernie rozprowadzona nawet w trudno dostępnych
miejscach. System bio pozwala na skuteczne stosowanie preparatów
biologicznych wrażliwych na wysokie temperatury.
Zamgławianie zawiesinami bez zapychania wylotu rezonatora
oraz eliminacja niebezpieczeństwa zapalenia cieczy
palnych stosowanych do zamgławiania. Do zamgławiacza
trzeba dokupić dwa zbiorniki i dwa przyłącza.

Producent: Pulsfog
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Sztuka | Karton: 1 szt.
przyłącze | Karton: 1 szt.
zbiornik 55 l | Karton: 1 szt.

Talisma

®

EC

INSEKTYCYD

Chroń zysk, zabezpiecz plon na czas przechowywania!

Skuteczne zwalczanie szkodników magazynowych już od 1 zł na 1 tonę ziarna!
Natychmiastowe i długotrwałe działanie przy jednokrotnym zastosowaniu:
– interwencyjnie do 2-3 miesięcy, dawka 1 litr/100 ton ziarna;
– zapobiegawczo do 12 miesięcy, dawka 1-2 litry/100 ton ziarna.
Bezpieczeństwo dla operatora i konsumenta:
– karencja tylko 1 dzień,
– prewencja tylko 2 dni
Niewymagane odwietrzenie ziarna
UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

SPRZĘT | ZAMGŁAWIACZE ULV

Zamgławiacz Airofog
ULV elektryczny U260
Dane techniczne

Opis

waga: 3 kg
pojemność: 5 l
długość: 30 cm
szerokość: 17,2 cm
wysokość: 40 cm
moc: 800 W
napięcie:
220-240 V, 50/60 Hz
długość kabla: 3 m

Zamgławiacz elektryczny przeznaczony jest do wytwarzania
zimnej mgły. Jest wszechstronny i idealny do rozprowadzania
środków owadobójczych, dezynfekcyjnych, dezodoryzujących.
Wyposażony jest w dyszę umieszczoną na elastycznym wężu
umożliwiającą łatwe kierowanie strumienia wytwarzanej mgły w
odpowiednim kierunku. Zawór regulujący ilość cieczy roboczej
znajduje się bezpośrednio na dyszy, umożliwia on dostosowanie
ilości wytwarzanej mgły. Wydajność w zależności od ustawiania
sześciostopniowego regulatora wynosi od 35 do 210 ml/min.

Producent: Airofog

Sztuka | Karton: 4 szt.

Zamgławiacz Hurricane
ES ULV elektryczny
Dane techniczne

Opis

waga: 3,7 kg
pojemność: 3,8 l
długość: 36 cm
szerokość: 30 cm
wysokość: 47 cm
napięcie: 230 V / 3,40 A / 50 Hz
długość kabla: 3 m

Zamgławiacz elektryczny przeznaczony jest do wytwarzania
zimnej mgły, oparty na systemie tłoczenia powietrza przez układ
3 dysz. Urządzenie jest przeznaczone do rozpylania preparatów
na bazie wody. Korpus i zbiornik są wykonane z polietylenu
o wysokiej gęstości, odpornego na chemikalia. Urządzenie
sprawdza się podczas dozowania większości środków chemicznych
przeznaczonych do rozpylania jako aerozole lub mgły, takich jak
środki dezynfekujące, odświeżacze powietrza, środki bakteriobójcze
i owadobójcze itp., w miejscach takich jak m.in. biura, szpitale, szkoły,
domy opieki, szklarnie, stajnie i magazyny. Rozmiar generowanych
cząstek mieści się w zakresie od 10 do 50 mikronów VMD.

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 1 szt.

Zamgławiacz Pulsfog Turbo ULV
Dane techniczne

Opis

waga: 6,6 kg
pojemność: 5 l
długość: 59 cm
szerokość: 35 cm
wysokość: 37 cm
moc: 1000 W
napięcie: 230 V AC / 50-60 Hz
długość kabla: 15 m

Zamgławiacz zasilany elektrycznie przeznaczony jest do
wytwarzania zimnej mgły ULV. Wysoko wydajna turbina wytwarza
do 50 l/s mgły. Roztwór jest wydmuchiwany w postaci aerozolu
o wielkości kropli od 10 do 100 µm w zależności od użytej dyszy.
Stosując wymienne dysze jest możliwe dokładne regulowanie
wydatku cieczy. Dysze i przewody zamgławiające są odporne na
słabe kwasy, roztwory o wartości pH 5 – 9. Odłączany zbiornik
na roztwór łatwy do napełnienia i mycia. Brak zapychania dyszy
w czasie pracy z zawiesinami. Zasięg zamgławiania: max. 25 m.
Wydatek cieczy: dysza 0,7 mm/5,3 l/h,
dysza 0,8 mm /7,7 l/h, dysza 1,0 mm/10,8 l/h, maksymalnie 48 l/h.

Producent: Pulsfog
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Zamgławiacz Sani Fog ULV
Dane techniczne

Opis

waga: 3 kg
pojemność: 4,5 l
długość: 43 cm
szerokość: 26 cm
wysokość: 43 cm
moc: 1400 W
napięcie: 220 - 240 V (50/60 Hz)
długość kabla: 3,5 m

Zamgławiacz elektryczny przeznaczony jest do wytwarzania
zimnej mgły. Idealny do rozprowadzania środków owadobójczych,
dezynfekcyjnych, dezodoryzujących. Bardzo lekki i prosty w
obsłudze. Urządzenie może być używane praktycznie wszędzie:
obiekty użyteczności publicznej, restauracje, szkoły, sklepy,
domy, szpitale, itp. Wydajność w zależności od ustawiania
sześciostopniowego regulatora wynosi od 150 do 260 ml/min.
Zasięg rozpylenia zamgławiacza wynosi 8 - 10 m.

Producent: Idrobase Group S.r.l.

Sztuka | Karton: 1 szt.

Zamgławiacz SM Bure Air Fog 3
Dane techniczne

Opis

waga: 215 kg
długość: 150 cm
szerokość: 78 cm
wysokość: 116,7 cm
moc: 13,5 Hp

Zamgławiacz przeznaczony jest do wytwarzania zimnej mgły ULV
(Ultra Low Volume). Jest to bardzo wydajny zamgławiacz. Posiada
20 dysz natryskowych, które można obracać w lewo, prawo, w
górę i dół za pomocą wygodnego, bezprzewodowego pilota. Air
Fog 3 posiada aż 6 trybów funkcji automatycznych. Zamgławianie
ma zastosowanie w zwalczaniu szkodników, gdzie substancja
aktywna musi być równomiernie rozprowadzona nawet w trudno
dostępnych miejscach bez niepożądanych pozostałości. Idealne
zastosowanie znajdzie w odkomarzaniu dużych powierzchni.

Producent: SM Bure

Sztuka | Paleta: 1 szt.

Zamgławiacz SM Bure
GoodFog 26 ULV
Dane techniczne

Opis

waga: 3,9 kg
pojemność: 3,3 l
długość: 58,3 cm
szerokość: 16,2 cm
wysokość: 27,6 cm
moc: 300 W
napięcie: 25,9 V

Zamgławiacz akumulatorowy do wytwarzania zimnej mgły,
nadaje się do rozpylania różnych substancji chemicznych,
takich jak środki owadobójcze, bakteriobójcze, odświeżacze,
itp. Lekki i prosty w obsłudze. Zamgławiacz może być używany
w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej,
fabrycznych, magazynowych, inwentarskich a także w
szpitalach, szkołach, przedszkolach, restauracjach, hotelach
i innych, przy ścisłym przestrzeganiu środków ostrożności.
Zasięg rozpylenia zamgławiacza wynosi 5 - 7 m, wielkość kropli
to 10 do 30 µm. Czas pracy na pełnej baterii to 1 h, a czas do
pełnego naładowania baterii wynosi 3,5 h. Zestaw zawiera:
zamgławiacz, ładowarkę sieciową, pasek na ramię, lejek.

Producent: SM Bure

Ć!!!
NOWOŚ

Sztuka | Karton: 2 szt.
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Karton: 12 szt.

Producent: Russel IPM

MUZEUM DEZYNFEKCJI DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI
Naszą wiodącą misją jest propagowanie wiedzy na temat
historii technik zwalczania organizmów szkodliwych.
Gromadzimy zabytkowe przedmioty
i dokumenty związane z historią Dezynfekcji, Dezynsekcji
i Deratyzacji, tzw. pest control
oraz rozpowszechniamy informacje o nich.
Naszym szczególnym zamiarem jest stworzenie bogatej
kolekcji pułapek wykorzystywanych
do zwalczania gryzoni i owadów.
Muzealia pozyskujemy z zakupów na aukcjach
internetowych i giełdach staroci,
a także z darowizn od kolegów zajmujących się
zawodowo zwalczaniem szkodników.

atraktanty

SPRZĘT | ZAMGŁAWIACZE ULV

Cena za 30g ∣ 21,00 PLN netto + 8% Vat

deratyzacja |

www.muzeumddd.pl

Zamgławiacz Sm Bure ULV
88

Dane techniczne

Opis

waga: 3 kg
pojemność: 3 l
długość: 55 cm
szerokość: 16 cm
wysokość: 25 cm
moc: 1250 W
napięcie: 220 V
długość kabla: 6 m

Zamgławiacz elektryczny do wytwarzania zimnej mgły, nadaje się
do rozpylania różnych substancji chemicznych, takich jak środki
owadobójcze, bakteriobójcze, odświeżacze, itp. Bardzo lekki i
prosty w obsłudze, może być stosowany również do czyszczenia
silnym strumieniem powietrza np. trudno dostępnych miejsc.
Urządzenie może być używane praktycznie wszędzie: obiekty
użyteczności publicznej, restauracje, szkoły, sklepy, domy,
szpitale, itp. Urządzenie posiada ceryfikat CE potwierdzający
jego zgodność z wymogami UE oraz certyfikat TUV i ISO 9001.

Producent: SM Bure

Sztuka | Karton: 4 szt.

Zamgławiacz TIFONE
Citizen Ka13 S2985
Dane techniczne

Opis

waga: 247 kg
pojemność: 300 l
długość: 120 cm
szerokość: 85 cm
wysokość: 150 cm
moc: 13 KM

Zamgławiacz przeznaczony jest do wytwarzania zimnej mgły ULV,
zalecany do dezynfekcji i dezynsekcji dużych terenów. Stworzony
z myślą o montażu na samochodach typu pick-up, dzięki pilotowi
z 5 metrowym kablem, zapewnia łatwe sterowanie obrotowym
działkiem z wnętrza samochodu. Model S2985 wyposażony jest
dodatkowo w funkcję wytwarzania gorącej mgły. Nowy silnik
benzynowy Kipor o mocy 13 KM, chłodzony powietrzem oraz
pompa TEA 430 o wydajności 40 l/min i ciśnieniu 40 bar zapewniają
niską emisję hałasu oraz dużą wydajność zamgławiacza. Zbiornik
na paliwo ma pojemność 6,5 litra, zasięg rozpylenia zamgławiacza
to 15 - 18 metrów. Pomarańczowe dysze ATR zapewniają przepływ
cieczy 1,39 l/min przy ciśnieniu 10 bar, komplet 4 dysz pozwala na
uzyskanie przepływu cieczy 5,56 l/min oraz wielkości kropli DM50
79 μm. Zakres wielkości kropli wynosi od 30 do 80 mikronów.

Producent: Tifone Ambiente s.r.l.
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Zamgławiacz TIFONE
Citizen Ka13 S2986
Dane techniczne

Opis

waga: 247 kg
pojemność: 300 l
długość: 120 cm
szerokość: 85 cm
wysokość: 150 cm
moc: 13 KM

Zamgławiacz przeznaczony jest do wytwarzania zimnej mgły
ULV, zalecany do dezynfekcji i dezynsekcji dużych terenów.
Stworzony z myślą o montażu na samochodach typu pick-up,
dzięki pilotowi z 5 metrowym kablem, zapewnia łatwe sterowanie
obrotowym działkiem z wnętrza samochodu. Zapewnia zasięg
mgły na odległość 15 - 18 metrów. Specjalna konstrukcja
zapewnia możliwość szybkiego montaż jak i demontażu.
Obrotowa końcówka wyposażona w 4 dysze ma zakres ruchu
horyzontalnego 220° oraz wertykalnego 220°. Nowy silnik
benzynowy Kipor o mocy 13 KM, chłodzony powietrzem, oraz
pompa TEA 430 o wydajności 40 l/min i ciśnieniu 40 bar, zapewniają
niską emisję hałasu oraz dużą wydajność zamgławiacza.

Producent: Tifone Ambiente s.r.l.

Ć!!!
NOWOŚ

Sztuka | Paleta: 1 szt.

Zamgławiacz ULV
Atomer 2 elektryczny
Dane techniczne

Opis

waga: 4,6 kg
pojemność: 4 l
długość: 65,5 cm
szerokość: 20 cm
wysokość: 31 cm
moc: 1400 W
napięcie: 220 V - 60Hz
długość kabla: 6 m

Profesjonalny zamgławiacz do wytwarzania zimnej mgły, nadaje
się do rozpylania różnych substancji chemicznych, takich jak
środki owadobójcze, bakteriobójcze, odświeżacze, itp. Lekki
i prosty w obsłudze, można z łatwością kontrolować zasięg
mgły i jej gęstość. Ruchoma głowica zapewnia komfortowe
zamgławianie pomieszczeń pod naszym nadzorem. Urządzenie
może samoistnie stać i pracować, bez konieczności chodzenia
z nim przewieszonym na ramię. Zamgławiacz może być
używany w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności
publicznej, fabrycznych, magazynowych, inwentarskich
a także w szpitalach, szkołach, przedszkolach, żłobkach,
restauracjach, hotelach, karetkach, szklarniach. Zasięg rozpylenia
zamgławiacza wynosi 3 - 11 m, wielkość kropli to 20 do 50µm

Producent: Camstech co Ltd

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Generator ozonu Trioxygen 5
Dane techniczne

Opis

długość: 36,5 cm
szerokość: 36 cm
wysokość: 23,5 cm
waga: 6,91 kg
produkcja ozonu: 5 g/h
wydajność wentylatora: 420 m³/h
filtr: G2
napięcie zasilające: 230 V AC
moc: 120 W
obudowa: aluminium
gwarancja: 1 rok
dodatkowe funkcje: elektroniczny
timer, licznik godzin pracy

Trioxygen 5 najmniejszy generator ozonu. Jest lekki i poręczny,
dzięki czemu znakomicie się sprawdza w niewielkich obiektach,
gdy trzeba go często przenosić z miejsca na miejsce. Posiada
wbudowany elektroniczny timer oraz licznik godzin pracy, dzięki
czemu bez problemu można określić czas przeprowadzanego
zabiegu. Oczyszcza powietrze niszcząc pleśń, grzyby, roztocza,
bakterie, wirusy, alergeny oraz inne drobnoustroje, zapewniając
bezpieczeństwo i komfort. Całkowicie eliminuje przykre zapachy
powstałe po pożarach, zalaniach oraz spowodowane zagrzybieniem
pomieszczeń, pleśnią, procesem rozkładu itp. Warto podkreślić,
że idealnie się nadaje do dezynfekcji klimatyzacji w pojazdach.

Producent: Trioxygen

Sztuka | Karton: 1 szt.

Generator ozonu Trioxygen 10
Dane techniczne

Opis

długość: 36,5 cm
szerokość: 40,5 cm
wysokość: 33,7 cm
waga: 9,16 kg
produkcja ozonu: 10 g/h
wydajność wentylatora: 815 m³/h
filtr: G2
napięcie zasilające: 230 V AC
moc: 250 W
obudowa: aluminium
gwarancja: 1 rok
dodatkowe funkcje: elektroniczny
timer, licznik godzin pracy

Trioxygen 10 to profesjonalny generator ozonu, niewielki
i poręczny, który sprawdzi się w każdym pomieszczeniu.
Niszczy pleśń, grzyby, alergeny, roztocza oraz bakterie i wirusy,
pozostawiając powietrze czyste i zdrowe. Znakomicie usuwa
wszelkie nieprzyjemne zapachy powstałe po pożarach, zalaniach
oraz spowodowane zagrzybieniem pomieszczeń, pleśnią,
procesem rozkładu itp. W Trioxygen 10 zastosowano najnowszą
technologię – elektrodę wyładowań koronowych najnowszej
generacji, dzięki której uzyskano wysoką wydajność urządzenia w
kompaktowym rozmiarze. Dzięki wbudowanemu elektronicznemu
timerowi można ustawić czas pracy ozonatora co do minuty.

Producent: Trioxygen
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Generator ozonu Trioxygen 10 duo
Dane techniczne

Opis

długość: 36,5 cm
szerokość: 40,5 cm
wysokość: 33,7 cm
waga: 10,20 kg
produkcja ozonu: 10 g/h
wydajność wentylatora: 815 m³/h
filtr: G2
napięcie zasilające: 230 V AC
moc: 270 W
obudowa: aluminium
gwarancja: 1 rok
dodatkowe funkcje:
elektroniczny timer, licznik
godzin pracy, możliwość
wyłączenia jednej elektrody

Trioxygen 10 duo jest profesjonalnym urządzeniem skutecznie
niszczącym pleśń, grzyby, roztocza, bakterie, wirusy, alergeny
oraz inne drobnoustroje. Całkowicie eliminuje przykre zapachy.
W generatorze zastosowano elektrodę wyładowań koronowych
najnowszej generacji, dzięki której uzyskano wysoką wydajność
urządzenia w kompaktowym rozmiarze. Wentylator o dużym
przepływie powietrza powoduje, że ozon jest równomiernie
rozprowadzany po pomieszczeniu. Elektroniczny timer z
wyświetlaczem umożliwia ustawienie czasu pracy z dokładnością
do 1 minuty. Dodatkową zaletą jest możliwość wyłączenia jednej
elektrody. Dzięki tej funkcji jest bardziej uniwersalny, ponieważ
możemy użyć go tam, gdzie Trioxygen 10 byłby za mocny.

Producent: Trioxygen

Sztuka | Karton: 1 szt.

Generator ozonu Trioxygen 20
Dane techniczne

Opis

długość: 36,5 cm
szerokość: 49,5 cm
wysokość: 36,7 cm
waga: 12 kg
produkcja ozonu: 20 g/h
wydajność wentylatora: 1 865 m³/h
filtr: G2
napięcie zasilające: 230 V AC
moc: 410 W
obudowa: aluminium
gwarancja: 1 rok
dodatkowe funkcje:
elektroniczny timer, licznik
godzin pracy, możliwość
wyłączenia jednej elektrody

Trioxygen 20 to wszechstronne urządzenie, znakomicie nadające
się do użytku w dużych pomieszczeniach. Duża wydajność
gwarantuje stuprocentową skuteczność w usuwaniu wszelkich
bakterii, pleśni, grzybów, drobnoustrojów i alergenów. Usuwa
także wszelkie nieprzyjemne zapachy powstałe po powodzi
czy pożarze. W generatorze zastosowano dwie elektrody
wyładowań koronowych najnowszej generacji, dzięki którym
uzyskano bardzo wysoką wydajność urządzenia w przenośnym
rozmiarze. Wentylator o dużym przepływie powietrza powoduje,
że ozon jest równomiernie rozprowadzany po pomieszczeniu.
Elektroniczny timer z wyświetlaczem umożliwia ustawienie czasu
pracy z dokładnością do 1 minuty. Wyłączenie jednej elektrody
umożliwi zastosowanie go na mniejszych powierzchniach.

Producent: Trioxygen

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Generator ozonu Trioxygen 40
Dane techniczne

Opis

długość: 36,8 cm
szerokość: 49,4 cm
wysokość: 84,5 cm
waga: 25 kg
produkcja ozonu: 40 g/h
wydajność wentylatora:
2 x1 865 m³/h
filtr: G2
napięcie zasilające: 230 V AC
moc: 900 W
obudowa: aluminium
gwarancja: 1 rok
dodatkowe funkcje:
elektroniczny timer, licznik
godzin pracy, możliwość
wyłączenia jednego modułu

Trioxygen 40 to ozonator, który idealnie sprawdzi się w przypadku
największych pomieszczeń. Może być wykorzystywany w halach
produkcyjnych, magazynach, kurnikach i innych pomieszczeniach
inwentarskich. Dzięki wbudowanym obrotowym kółkom oraz
wygodnym rączkom, ozonator łatwo przenosić z pomieszczenia
do pomieszczenia. Ozonator posiada wyłącznik czasowy, licznik
godzin pracy oraz możliwość redukcji jego wydajności o połowę
- do 20 g/h. Istnieje też możliwość sterowania urządzenia przez
miernik ozonu, który pomaga utrzymać jego stałe stężenie.

Producent: Trioxygen

Sztuka | Karton: 1 szt.

Generator ozonu Trioxygen 10 duct
Dane techniczne

Opis

długość: 41,5 cm
szerokość: 40,5 cm
wysokość: 33 cm
waga: 14,15 kg
produkcja ozonu: 10 g/h
wydajność wentylatora: 755 m³/h
filtr: G2
napięcie zasilające: 230 V AC
moc: 570 W
obudowa: aluminium
gwarancja: 1 rok
dodatkowe funkcje: elektroniczny
timer, licznik godzin pracy,
wyjście na rurę o śr. 100 mm

Dodatkową zaletą, która daje przewagę Trioxygen 10 duct nad
Trioxygen 10 jest możliwość zainstalowania rury o średnicy
100 mm. Wbudowana turbina sprawia, że rura nieznacznie
zmniejsza przepływ ozonu, dzięki czemu nie odczuwamy
spadku wydajności ozonatora. Urządzenie to wykorzystywane
jest przede wszystkim do dezynfekcji kanałów nawiewnych.
Trioxygen 10 duct może być również stosowany bez rury
– wtedy działa jak bliźniaczy model - Trioxygen 10.

Producent: Trioxygen
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SPRZĘT | OSŁONY

Catchmaster osłona tekturowa 48TG
Wymiary

Opis

długość: 29,5 cm
szerokość: 13,5 cm
wysokość: 8,5 cm
waga: 32 g

Osłona tekturowa do lepów na szczury z atraktantem - poprawia
skuteczność i zwiększa żywotność w miejscach o dużym zapyleniu.
Osłona do samodzielnego złożenia.

Producent: Catchmaster

Sztuka | Karton: 48 szt.

Osłona metalowa do lepu na szczury
Wymiary

Opis

długość: 27cm
szerokość: 15 cm
wysokość: 8 cm
waga: 700 g

Osłona wykonana z metalu nadaje się do lepów na szczury
o wymiarach 26 x 13 cm. Posiada ząbki zabezpieczające lep,
solidną metalową konstrukcje, łatwy montaż i serwis. Istnieje
możliwość zastosowania kombinacji: lep + myszołapka.

Producent: Frodo

Sztuka | Karton: 10 szt.

Chwytacz gryzoni Wartownik
- mocowanie
Wymiary

Opis

długość: 4,5 cm
szerokość: 6 cm
wysokość: 3 cm
waga: 22 g

Uchwyt wykonany z ocynkowanej blachy, który przymocowany
do podłoża zapobiega przed przypadkowym przesunięciem
chwytacza w inne miejsce, niż wskazuje naklejka na ścianie.

Producent: Kimimla

Sztuka | Karton: 100 szt.

Chwytacz gryzoni ŁM-00A/C
- mocowanie
Wymiary

Opis

długość: 7 cm
szerokość: 9 cm
wysokość: 3,6 cm
waga: 56 g

Uchwyt wykonany z ocynkowanej blachy, który przymocowany
do podłoża zapobiega przed przypadkowym przesunięciem
chwytacza w inne miejsce, niż wskazuje naklejka na ścianie.

Producent: Zakład Metalowy Kera

188

S P R Z Ę T | OSŁONY

Sztuka | Karton: 100 szt.
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Detektor Insect Monitor na owady
Wymiary

Opis

długość: 11 cm
szerokość: 9 cm
wysokość: 2 cm
waga: 50 g

Plastikowy detektor na owady biegające, do
którego stosuje się wkład lepowy z atraktantem o
wymiarach 76 x 58mm marki Sens lub Suterra.

Producent: Aldef Global

Sztuka czarny | Karton: 144 szt.
przezroczysty | 144 szt.

Detektor insektów Sens
Wymiary

Opis

długość: 10,5 cm
szerokość: 8,5 cm
wysokość: 2 cm
waga: 40 g

Plastikowy detektor na owady biegające, do
którego stosuje się wkład lepowy z atraktantem o
wymiarach 76 x 58 mm marki Sens lub Suterra.

Producent: Sens

Sztuka | Karton: 112 szt.

Osłona na detektor duża
Wymiary

Opis

długość: 21 cm
szerokość: 12 cm
wysokość: 2,8 cm
waga: 340 g lub 390 g

Uniwersalna osłona z blachy nierdzewnej lub
ocynkowanej na detektory owadów biegających np.:
pułapkę Panko, Trappit oraz inne duże detektory.

Producent: EKES

Sztuka nierdzewna | Karton: 10 szt.
ocynkowana | 10 szt.

Osłona na detektor mała
Wymiary

Opis

długość: 10,5 cm
szerokość: 9 cm
wysokość: 2 cm
waga: 100 g lub 130 g

Uniwersalna osłona z blachy nierdzewnej lub ocynkowanej na
SP-Locator (pułapkę na mkliki), Window Trap (pułapkę
na trojszyki) oraz inne małe detektory owadów.

Producent: EKES

Sztuka nierdzewna | Karton: 10 szt.
ocynkowana | 10 szt.
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Osłona Panko na trojszyki
Wymiary

Opis

długość: 12,5 cm
szerokość: 11,7 cm
wysokość: 2,4 cm
waga: 88 g lub 124 g

Osłona z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej, którą stosuje
się do pułapki na trojszyki Panko. Przymocowana do podłoża
zapobiega przed przypadkowym przesunięciem pułapki.

Producent: Set

Sztuka nierdzewna | Karton: 100 szt.
ocynkowana | 100 szt.

Osłona na chwytacz z szybką Dez-Der
Wymiary

Opis

długość: 31,7 cm
szerokość: 9,5 cm
wysokość: 4,5 cm
waga: 140 g nierdzewny
420 g stalowy

Uchwyt do montażu chwytacza w żądanym miejscu, wykonana
z blachy nierdzewnej lub ocynkowanej, która przymocowana do
podłoża zapobiega przed przypadkowym przesunięciem chwytacza.

Producent: Zakład Metalowy Kera

Sztuka nierdzewna 0,8 mm | Karton: 100 szt.
stalowa 2,0 mm | 100 szt.

Osłona pancerna na chwytacz
z szybką Dez-Der
Wymiary

Opis

długość: 27,5 cm
szerokość: 21 cm
wysokość: 6 cm
waga: 1,6 kg ocynkowana
2,3 kg malowany

Masywna metalowa osłona, wykonana z blachy o grubości 2 mm lub
5 mm na chwytacz gryzoni z szybką Dez-Der. Dzięki niej, chwytacz
nie przesuwa się oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia chwytacza
przez wózki widłowe i palety. Zabezpieczona antykorozyjnie.

Producent: Zakład Metalowy Kera
Producent: Frodo

Sztuka ocynkowana 2,0 mm | Karton: 20 szt.
malowana 5,0 mm | 10 szt.

Osłona plastikowa do lepu na szczury
Wymiary

Opis

Długość: 26 cm
Szerokość: 14 cm
Wysokość: 7 cm
Waga: 36 g

Plastikowa osłona do lepu na szczury z atraktantem,
poprawia skuteczność i zwiększa żywotność
lepu w miejscach o dużym zapyleniu.

Producent: Set
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Sztuka | Karton: 100 szt.

Wybieraj najlepsze produkty

Z przyjemnością informujemy Państwa, że
firma
Pelsis
rozpoczeła
produkcję
elektrostatycznych Hurricane ES ULV
zamgławiaczy w Wielkiej Brytanii.
Hurricane
ES
używa
technologię
elektrostatyczną do ładowania maleńkich
kropelek roztworu dezynfekującego by
stworzyć bardzo niską objętość mgły.
Mikrocząstki naładowane elektrostatycznie
odpychają się, gdy są rozproszone do
atmosfery z dużą prędkością co zapewnia
szybkie i spójne pokrycie oraz silniejszy
kontakt ze wszystkimi powierzchniami dla
optymalnej dyzenfekcji.
Więcej informacji uzyskacie
Państwo wysyłając zapytanie do:
aleksandra.pogrodka@pelsis.com

Pelsis Ltd - Sterling House - Grimbald Crag Close - Knaresborough - HG5 8PJ
T 0800 988 5359 - www.pelsis.com - aleksandra.pogrodka@pelsis.com
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Filtropochłaniacz 755/756 ABEK1 P3
Opis
Filtropochłaniacz gwintowany 755/756 A1B1E1K1P3 służy do skompletowania z półmaskami Climax
756-S oraz maskami pełnotwarzowymi Climax 732-S. Zgodny z normą EN 14387:2004+A1:2008.
Filtropochłaniacze przeznaczone są do ochrony przed: gazami i oparami organicznymi o temperaturze
wrzenia powyżej 65°C o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm), gazami i oparami
nieorganicznymi o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm), gazami i oparami kwaśnymi
o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,1% (1.000 ppm), amoniakiem i organicznymi pochodnymi
amoniaku o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,1% (1.000 ppm)), cząstkami stałymi i ciekłymi
o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 również przed fosforkiem glinu.

Producent: Oxyline

Sztuka | Karton: 6 szt.

Filtropochłaniacz 757/762 ABEK1 P3
bagnetowy Climax do maski 732N
Opis
Filtropochłaniacz bagnetowy 757/762 A1B1E1K1P3 służy do skompletowania z
maskami pełnotwarzowymi Climax 732-S. Zgodny z normą EN 14387:2004+A1:2008.
Filtropochłaniacze przeznaczone są do ochrony przed: gazami i oparami organicznymi o temperaturze
wrzenia powyżej 65°C o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm), gazami i oparami
nieorganicznymi o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm), gazami i oparami kwaśnymi
o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,1% (1.000 ppm), amoniakiem i organicznymi pochodnymi
amoniaku o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,1% (1.000 ppm)), cząstkami stałymi i ciekłymi
o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 również przed fosforkiem glinu.

Producent: Oxyline

Sztuka | Karton: 6 szt.

Filtropochłaniacz 90 ABEK 2
wielogazowy gwintowany
Opis
Filtropochłaniacz gwintowany wymienny do półmasek i masek typ A2B2E2K2, posiada gwint
Rd40x1/7’. Filtropochłaniacze przeznaczone są do ochrony przed: gazami i oparami organicznymi
o temperaturze wrzenia powyżej 65°C, gazami i oparami nieorganicznymi, z wyjątkiem
tlenku węgla, np. chlor, siarkowodór, gazami i oparami kwaśnymi, np. dwutlenek siarki oraz
amoniak i organiczne pochodne amoniaku. Spełnia wymagania normy EN14387.

Producent: MSA Safety
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Sztuka | Karton: 6 szt.

Opis
Filtropochłaniacz bagnetowy MSA ADV 202 A2B2E1K1-P3 nr 430374 służy do skompletowania
z półmaskami MSA ADVANTAGE-200 LS oraz maskami pełnotwarzowymi MSA ADVANTAGE serii 3000
ze złączem bagnetowym. Zgodnie z normą EN14387 filtropochłaniacze A2B2E1K1-P3 przeznaczone są
do ochrony przed: gazami i oparami organicznymi o temperaturze wrzenia powyżej 65°C o
stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm), gazami i oparami nieorganicznymi
o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,5% (5.000 ppm), gazami i oparami kwaśnymi o stężeniu
objętościowym w powietrzu ≤0,1% (1.000 ppm), amoniakiem i organicznymi pochodnymi amoniaku
o stężeniu objętościowym w powietrzu ≤0,1% (1.000 ppm)), cząstkami stałymi i ciekłymi o
wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 również przed fosforkiem glinu.

Producent: MSA Safety

2 sztuki | Karton: 20 szt.
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Filtropochłaniacz ABEK P3
wielogazowy

Kwazar filtropochłaniacz 3021 A1
(organiczne)
Opis
Pochłaniacz 3021 A1 przeznaczony jest do półmaski silikonowej Secura 3000. Zapewnia ochronę
układu oddechowego przed gazami i parami substancji organicznych, których temperatura
wrzenia jest wyższa niż 65°C (poziom ochrony A1). Przykładowe substancje, przed którymi chronią
pochłaniacze: alkohole, aldehydy, estry, etery, ketony, kwasy organiczne, styren przy łącznym
objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1 %. Najczęściej spotykane substancje,
przed którymi chronią pochłaniacze A1: aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy,
bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform,
cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan,
czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan,
dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry, etery, etylobenzen,
freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, metylobutyloketon,
mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan
amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek
mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz opary asfaltu, smoły, pokostu i inne.

Producent: Secura B.C.

2 sztuki | Karton: 20 szt.

Kwazar filtropochłaniacz 3025 ABEK1
(wielogazowy)
Opis
Pochłaniacz wielogazowy 3025 ABEK1 przeznaczony do półmaski silikonowej Secura 3000. Zapewnia
ochronę układu oddechowego przed gazami i parami substancji organicznych i nieorganicznych,
parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi, a także mieszaninami w/w
substancji przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1 % (klasa ochrony 1).
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze 3025 ABEK1: Substancje z grupy
A: aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu,
etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen Substancje z grupy B: arsenowodór, brom, bromowodór, chlor,
dwusiarczek węgla, fluor, formaldehyd, fosforowodór, jod, jodowodór, kwas mrówkowy, siarkowodór
Substancje z grupy E: chlor, chlorowodór, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, kwas mrówkowy,
siarkowodór, trójtlenek siarki Substancje z grupy K: amoniak i jego pochodne organiczne (aminy:
metyloamina, dwumetyloamina, dwumetyloetyloamina, etyloamina, iminodwuetyloamina), anilina.

Producent: Secura B.C.

2 sztuki | Karton: 20 szt.
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Kwazar filtropochłaniacz DOTpro 320
A2B2E2K2P3 R D z gwintem
Opis
Pochłaniacz wielogazowy do maski pełnotwarzowej Mag4. Filtropochłaniacze przeznaczone są
do ochrony przed: gazami i oparami organicznymi o temperaturze wrzenia powyżej 65°C,
gazami i oparami nieorganicznymi, z wyjątkiem tlenku węgla, np. chlor, siarkowodór,
gazami i oparami kwaśnymi, np. dwutlenek siarki, amoniak i organiczne pochodne
amoniaku oraz pyły oraz aerozole ciekłe. Spełnia wymagania normy EN14387.

Producent: Manufacturer- Sorbent, JSC

Sztuka | Karton: 10 szt.

Kwazar filtr przeciwpyłowy P2
Opis
Filtr przeciwpyłowy SECAIR 3000.02 P2 przeznaczony jest do półmaski silikonowej Secura 3000. Filtr
zapewnia ochronę układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych takich jak pyły i dymy oraz
ciekłych takich jak mgły, o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza wartości 10 x NDS. Najczęściej
spotykane substancje, przed którymi chronią filtry P2: antymon i jego związki, azbest, bar i jego związki,
bawełna, bezwodnik ftalowy, celuloza, chrom i jego związki, cyjanamid, cyna i jej związki, dwutlenek
krzemu, dymy spawalnicze, fosfor, ftalan dwubutylu, glin i jego związki, grafit, hydrochinon, kadm i jego
związki, kobalt i jego związki, kwarc, kwas fosforowy, mangan i jego związki, miedź i jej związki, nikiel,
nitroanilina, oleje mineralne, pyły drewna, selen i jego związki, talk, tlenek magnezu, tlenek żelaza,
trójnitrotoluen, tytan i jego związki, węgiel, wodorotlenek sodu, wolfram i jego związki, związki wapnia.

Producent: Secura B.C.

2 sztuki | Karton: 30 szt.

Hełm ochronny MSA V-Gard FasTrac
Opis
Hełm w kolorze żółtym lub białym V-Gard z więźbą o płynnej regulacji za pomocą pokrętła FasTrac.
Wykonany z tworzywa HDPE V-Gard jest lekki, wygodny, niezwykle trwały i odporny na promieniowanie
UV. Wysoki poziom mechanicznej odporności. Izolacja elektryczna 440V. Możliwość użycia w niskich
temperaturach do -30 stopni C. Możliwość zamocowania dodatkowych urządzeń ochrony słuchu i twarzy.

Producent: MSA Safety
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Sztuka | Karton: 10 szt.

Opis
Wytrzymały, komfortowy kombinezon będący solidnym zabezpieczeniem Typu 3, 4, 5 i 6 gdzie
konieczna jest ochrona przed substancjami chemicznymi i biologicznymi. Wielowarstwowa
tkanina o wysokiej odporności chemicznej 150g/m2. Kombinezon zapewnia ochronę
przed wieloma niebezpiecznymi, płynnymi substancjami chemicznymi i ropopochodnymi,
a także przed czynnikami biologicznymi. Kaptur kombinezonu wykonany z trzech
kawałków. Dwuczęściowy klin w kroku. Podwójny oraz dwustronny zamek
błyskawiczny z zakrywany patką. Otwór i elastyczne uszczelnienie kaptura pozwalają nosić różnego
rodzaju maski i inny sprzęt ochrony dróg oddechowych. Elastyczne ściągacze rękawów i nogawek.
Elastyczny ściągacz talii. Zintegrowane ochraniacze kolan zwiększają ochronę przed rozdarciem. Szwy
szyte i klejone taśmą dla dodatkowej ochrony przed cieczami. Dostępny w rozmiarach XL, XXL.

Producent: Oxyline
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Kombinezon ChemMAX 3
ECP FLAT szary

Sztuka | Karton: 1 szt.

Kombinezon polski biały M-tex
Opis
Kombinezon ochronny z laminatu medycznego wielorazowy. Można prać w temp. do 60 stopni.
Posiada ściągacze w rękawach - poliester 100%. Materiał jest dwuwarstwowy, paroprzepuszczalny, nie
przepuszcza do wnętrza kombinezonu płynów z zewnątrz, zachowując właściwości zapobiegające
poceniu się w czasie użytkowania kombinezonu. Produkt Polski. Dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL.

Producent: Avito

Sztuka | Karton: 25 szt.

Kombinezon Tyvek 500 Xpert
Opis
Przeciwchemiczny kombinezon ochronny - Kategoria III, typ 5, 6. Bariera ochronna dla wodnych
roztworów nieorganicznych związków chemicznych w niskich stężeniach oraz dla cząstek stałych o
średnicy powyżej 1 mikrona. Ochrona przed radioaktywnymi cząstkami stałymi według normy EN 1073-2.
Właściwości antystatyczne według normy EN 1149-1. Przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej.
Lekki i wygodny, nie pylący, nie zawiera silikonu (lakiernictwo). Niezwilżalny. Odporny na
uszkodzenia mechaniczne. Ergonomiczny kaptur szczelnie przylegający do twarzy. Zamek
błyskawiczny z włókniny Tyvek® zakryty patką ochronną. Trzyczęściowy klin umożliwiający
swobodne poruszanie się. Gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do
ciała. Szwy na zewnątrz kombinezonu. Dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL.

Producent: DuPont

Sztuka | Karton: 25 szt.
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Kombinezon Tyvek 600 Plus
Opis
Przeciwchemiczny kombinezon ochronny, wykonany z trzech części. Elastyczne wykończenie
otworu twarzowego, elastyczne ściągacze przy rękawach, nogawkach i pasie, zamek błyskawiczny
przykryty patką (zaklejaną na taśmę), dodatkowo przylepna patka uszczelniająca podbródek. Szwy
oklejone taśmą - 100% szczelności, klin wzmacniający w kroku, zapewnia barierę ochronną zgodną
z kategorią III odzieży, chroni przed cząstkami pyłu i cieczy oraz rozbryzgiem chemikalii. Cechuje
go trwałość i odporność na rozrywanie i przetarcie co daje poczucie komfort noszenia. Tyvek jest
niezwilżalny i nieprzemakalny a przepuszcza powietrze i parę wodną! Jest antyelektrostatyczny
i niepylący. Materiał: Tyvek 1431N- 40g/m2. Dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL.

Producent: DuPont

Sztuka | Karton: 25 szt.

Kombinezon WeeBack
biały lub niebieski
Opis
Przeciwchemiczny kombinezon ochronny, wykonany z trzech części oraz elastycznego wykończenia
otworu twarzowego, elastycznych ściągaczy przy rękawach, nogawkach i pasie, zamka
błyskawicznego przykrytego patką (zaklejaną na taśmę), dodatkowo przylepna patka uszczelniająca
podbródek. Szwy oklejone taśmą - 100% szczelności, klin wzmacniający w kroku. Zapewnia barierę
ochronną zgodną z kategorią III odzieży ochronnej, typ 5 i 6 oraz ochrone przed radioaktywnymi
cząstkami stałymi według normy EN 1073-2. Cechuje go trwałość i odporność na rozrywanie i
przetarcie co daje poczucie komfort noszenia. Jest niepylący. Dostępny w rozmiarach L, XXXL.

Producent: Weesafe

Sztuka | Karton: 50 szt.

Kwazar maska pełnotwarzowa Mag4
Opis
Maska pełnotwarzowa Mag4 po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi chroni
układ oddechowy przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią aerozoli – pył, dym,
mgła lub/i pod postacią par i gazów lub/i obu tych postaci łącznie. Wyposażona jest w poliwęglanową
panoramiczną szybę o szerokim polu widzenia. Wewnętrzna konstrukcja sprawia, że maska jest
przewiewna oraz nie gromadzi się w niej wilgoć i pot. Część twarzowa wykonana jest z gumy.

Producent: Kwazar
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Sztuka | Karton: 1 szt.

Opis
Maska pełnotwarzowa UNIX 5100 po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi
chroni układ oddechowy przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią aerozoli
– pył, dym, mgła lub/i pod postacią par i gazów lub/i obu tych postaci łącznie. Wyposażona jest w
poliwęglanową panoramiczną szybę o szerokim polu widzenia. Wewnętrzna konstrukcja sprawia, że
maska jest przewiewna oraz nie gromadzi się w niej wilgoć i pot. Część twarzowa wykonana jest z gumy.

Producent: Kwazar
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Kwazar maska pełnotwarzowa
Unix 5100

Sztuka | Karton: 1 szt.

Maska Climax 732-N Silicon
bagnetowa
Opis
Maska prawidłowo założona zakrywa oczy, nos, usta i podbródek. Wykonana z lekkich, wysoce odpornych
materiałów, nie wpływa ujemnie w jakikolwiek sposób na zdrowie użytkownika. Maska zapewnia
komfortową pracę w każdych warunkach, nie krępując ruchów i nie ograniczając widoczności. Przez
cały okres użytkowania zapewnia maksymalną ochronę. Korpus maski wykonany jest z silikonu o bardzo
wysokiej odporności, łatwo dopasowuje się do twarzy użytkownika i zapewnia wyjątkowy komfort
użytkowania. Odpowiednio zaprojektowany kształt i materiał zapewniają szczelność styku maski z
twarzą. Dwufiltrowy korpus zapewnia niskie opory oddychania i dobrą widoczność podczas pracy. Przez
zawór wydechowy powietrze wydychane wyprowadzane jest na zewnątrz. Zawór składa się z gniazda i
membrany otwierającej się przy wydechu. Podczas wdechu membrana jest zamknięta. Wdychane
powietrze w całości przechodzi przez filtry i pochłaniacze zamontowane do maski. Posiada regulowaną
długość wszystkich taśm, kołyskę na głowę dla wygody noszenia, łatwo mocowany, rozpinany
pasek na kark i 5-cio punktowe, regulowane nagłowie ułatwia dopasowanie i zwiększa komfort.

Producent: Oxyline

Sztuka | Karton: 1 szt.

Maska Msa Advantage bagnetowa
Opis
Maska posiada funkcjonalne nagłowie szybkie i proste w użyciu, duża szyba z korekcją optyczną
zapewnia dobrą widoczność, trzy rozmiary zapewniające dopasowanie do każdej twarzy, wyrób
posiada znak CE. Maska Advantage, po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi
(na wtyki bagnetowe) stanowi ochronę układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami.

Producent: MSA Safety

Sztuka 3221 rozmiar M | Karton: 1 szt.
3231 rozmiar L | 1 szt.
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Półmaska Advantage 200 LS
Opis
Model Advantage 200 LS jest obecnie wykonywany z jasnoniebieskiej, lżejszej i bardziej miękkiej
termoplastycznej gumy. Dzięki swojej miękkości, elastycznej kombinacji gumy i plastiku zapewnia
dopasowanie do wymagań klienta, eliminując niepożądane punkty ucisku. Niezrównane dopasowanie
i wygoda jako rezultat zastosowania systemu Multiflex. Składa się tylko z 4 elementów.

Producent: MSA Safety

Sztuka | Karton: 1 szt.

Półmaska Climax ABEK1 P3
Opis
Półmaska Climax w komplecie z pochłaniaczami typu A1 zapewnia ochronę przed parami i gazami
organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C, przy łącznym objętościowym stężeniu
nie przekraczającym wartości 0,1%. Półmaska zapewnia komfortową pracę w każdych warunkach, nie
krępując ruchów i nie ograniczając widoczności. Przez cały okres użytkowania zapewnia maksymalną
ochronę. Prawidłowo założona zakrywa nos, usta i podbródek. Wykonany z lekkich, wysoce odpornych
materiałów, nie wpływa ujemnie w jakikolwiek sposób na zdrowie użytkownika. Korpus półmaski
wykonany jest z silikonu lub gumy o bardzo wysokiej odporności, łatwo dopasowuje się do twarzy
użytkownika i zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania. Odpowiednio zaprojektowany kształt i
materiał zapewniają szczelność styku półmaski z twarzą. W korpusie umieszczony jest zawór wydechowy
i dwa złącza do filtro-pochłaniaczy. Przez zawór wydechowy powietrze wydychane wyprowadzane
jest na zewnątrz. Zawór składa się z gniazda i membrany otwierającej się przy wydechu. Podczas
wdechu membrana jest zamknięta. Wdychane powietrze w całości przechodzi przez filtry i
pochłaniacze zamontowane do półmaski. Półmaska posiada regulowaną długość wszystkich
taśm, kołyskę na głowę dla wygody noszenia i łatwo mocowany, rozpinany pasek na kark.

Producent: Climax

Sztuka 756-S silikonowa | Karton: 1 szt.
756-R gumowa | 1 szt.

Kwazar półmaska
silikonowa SECURA 3100
Opis
Półmaska SECURA 3100 po skompletowaniu z odpowiednimi filtrami lub pochłaniaczami chroni układ
oddechowy przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią: aerozoli np. pyły, dymy,
mgły oraz par i gazów oraz obu tych postaci łącznie, powstających podczas przygotowywania cieczy
użytkowej, mieszania oraz przy wykonywaniu prac z użyciem środków ochrony roślin i innych środków
chemicznych. Półmaska zawiera dwa zawory wdechowe z łącznikami bagnetowymi umożliwiającymi
montaż elementów oczyszczających, zaworu wydechowego oraz nagłowia. Dostępna w rozmiarze M.

Producent: Secura
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Sztuka | Karton: 1 szt.

Opis
Gotowy zestaw akcesoriów do pracy ze środkami ochrony roślin. Stanowi ochronę układu
oddechowego przed pyłami, dymami i mgłami, a także parami i gazami organicznymi o
temperaturze wrzenia > 65°C. Są to typowe czynniki występujące podczas m.in. opryskiwania
roślin, zamgławiania, zabiegów pod osłona oraz lakierowania, malowania, laminowania, szlifowania,
itp. W skład zestawu wchodzą: półmaska silikonowa – po skompletowaniu z odpowiednimi
filtrami lub pochłaniaczami chroni drogi oddechowe, filtr Secair P2 (2 sztuki) - chronią układ
oddechowy przed aerozolami z cząstek stałych (pyły, dymy) i ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy
rozproszonej nie przekracza wartości 10 x NDS, pochłaniacz A1 (2 sztuki) - chronią przed gazami
i parami substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C, rękawice
nitrylowe jednorazowe (1 para) – chronią dłonie przed kontaktem ze środkami chemicznymi.

Producent: Kwazar
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Kwazar zestaw START PACK CHEM
roz. M

Komplet | Karton: 1 szt.

Kwazar półmaska jednorazowa P3
Opis
Półmaska filtrująca chroni przed aerozolami cząstek stałych i ciekłych oraz przed pyłami
zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki
radioaktywne. Powietrze wdychane z otoczenia przechodzi przez materiał filtracyjny, gdzie
jest oczyszczane. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej
się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy,
tak aby zapewnić konieczną szczelność. Zawór wydechowy z tworzywa sztucznego.

Producent: Kwazar

5 sztuk | Karton: 1 szt.

Rękawice ochronne nitrylowe
Opis
Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, fioletowe lub niebieskie
teksturowane na całej powierzchni. Bardzo wygodne w użyciu, doskonale chronią
dłonie, miękkie i elastyczne. Dostępne w rozmiarach S, M, L, XL.

Producent: Cmtm

100 sztuk | Karton: 10 szt.

Rękawice ochronne nitrylowe czarne
Opis
Bardzo wytrzymałe rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe,
czarne, teksturowane na całej powierzchni. Bardzo wygodne w użyciu, doskonale
chronią dłonie, miękkie i elastyczne. Dostępne w rozmiarach S, M, L, XL.

Producent: Cmtm

100 sztuk | Karton: 10 szt.
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Rękawice ochronne ALTO
Opis
Rękawice ochronne MAPA - Duo-Mix 405 wyprodukowane z lateksu zmiksowanego z
neoprenem. Średnia odporność chemiczna: ochrona przed niskimi stężeniami kwasów, zasad,
rozpuszczalników, alkoholi alifatycznych, ketonów, estrów. Nie przepuszczalne dla gazów,
oparów ani wilgoci. Bardzo miękkie i elastyczne, nie ulegają starzeniu na skutek utleniania.
Dostępne w rozmiarach 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL). Długość 31 cm, grubość 0,7 mm.

Producent: ASQUAL

Para | Karton: 10 szt.

Rękawice ochronne Traffi Active
TG180 CUT1 wampirki
Opis
W pełni powlekane wodoodporne rękawice. W nadgarstku wszyta guma, na otwartym mankiecie, ułatwia
wciągnięcie na dłoń. Przystosowane do prac w suchych i mokrych warunkach. Dostępne w rozmiarze 8 .

Producent: TraffiSafe Limited

Para | Karton: 10 szt.

Rękawice ochronne Traffi Control
TG170 CUT1 wampirki
Opis
Wygodna, dobrze przylegająca i elastyczna rękawica, z powłoką o zaawansowanej technologii Aerotek™,
zapewniające doskonały chwyt przy pracach w środowisku zaolejonym. Dostępne w rozmiarach 8 i 10.

Producent: TraffiSafe Limited
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Para | Karton: 10 szt.
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Słuchawki ochrone MSA EXC
nahełmowe
Opis
Słuchawki pasywne firmy MSA model EXC do montowania na hełm, są niezwykle wygodne
w użytkowaniu. Dwupunktowy system montowania części usznej pozwala na równomierne
rozłożenie nacisku na poduszkach. Unikalnie uformowane wkładki dają doskonałe
wyciszenie hałasu i zapewniają maksymalną przestrzeń dla uszu. Ważą zaledwie 218 g.

Producent: MSA Safety

Sztuka | Karton: 10 szt.

Słuchawki ochronne MSA EXC
Opis
Słuchawki pasywne firmy MSA model EXC są niezwykle wygodne w użytkowaniu. Szerokie,
miękkie obicie pałąka i regulowana siła zapewnia trwałe i indywidualne dopasowanie.
Dwupunktowy system montowania części usznej pozwala na równomierne rozłożenie
nacisku na poduszkach. Unikalnie uformowane wkładki dają doskonałe wyciszenie hałasu i
zapewniają maksymalną przestrzeń dla uszu. Ważą zaledwie 232 g. Opatentowany system
sprężynowy zapewnia mały nacisk. Trzy różne pozycje noszenia ułatwiają użytkowanie.

Producent: MSA Safety

Sztuka | Karton: 10 szt.

Kwazar okulary ochronne 3M Visitor
Opis
Okulary ochronne 3M Visitor o szerokim polu widzenia. Chronią oczy podczas rozpylania środków
chemicznych. Specjalnie ukształtowane osłony boczne i brwiowe oferują doskonałą ochronę przed
promieniowaniem UV. Klasa optyczna 1. Można je nosić samodzielnie lub z okularami korekcyjnymi.

Producent: 3M United Kingdom PLC

Sztuka | Karton: 10 szt.
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Miernik ozonu DP-35-O3
Dane techniczne

Opis

szerokość: 6 cm
wysokość: 11 cm
grubość: 3,5 cm
waga: 348 g

Miernik do pomiaru stężenia ozonu o prostej obsłudze za
pomocą dwóch przycisków. Posiada nowoczesne złącze USB-C.
Pomiar można wykonywać zarówno w sposób dyfuzyjny,
jak i wymuszony z użyciem ręcznej pompki gazowej. Szeroki
wybór sygnalizacji: alarm akustyczny, tekstowy wyświetlacza,
wizualne podświetlenie RGB, świetlny boczny LED RGB, wibracje.
Obliczanie narażenia chwilowego dla średniej 15 min. (NDSCh/
STEL), obliczanie narażenia dla 8 h średniej ważonej (NDS/TWA)
Posiada szybkie ładowanie w 5 h i długi czas pracy ponad 20 h.

Producent: Ewimar-Wb

Sztuka | Karton: 1 szt.

Miernik wielogazowy
DP-35 O3-PH3-O2
Dane techniczne

Opis

szerokość: 6 cm
wysokość: 11 cm
grubość: 3,5 cm
waga: 348 g

Miernik do pomiaru stężenia stężeń gazów używanych do
dezynfekcji i dezynsekcji, ozonu oraz tlenu. Na ekranie wyświetla
do 4 substancji jednocześnie, prosta obsługa za pomocą dwóch
przycisków. Posiada nowoczesne złącze USB-C. Pomiar można
wykonywać zarówno w sposób dyfuzyjny, jak i wymuszony z
użyciem ręcznej pompki gazowej. Szeroki wybór sygnalizacji:
alarm akustyczny, tekstowy wyświetlacza, wizualne podświetlenie
RGB, świetlny boczny LED RGB, wibracje. Obliczanie narażenia
chwilowego dla średniej 15 min. (NDSCh/STEL), obliczanie
narażenia dla 8 h średniej ważonej (NDS/TWA). Posiada
szybkie ładowanie w 5 h i długi czas pracy ponad 20 h.

Producent: Ewimar-Wb

Sztuka | Karton: 1 szt.

Miernik gazu fosforowodór Altair Pro
Dane techniczne

Opis

szerokość: 5,7 cm
wysokość: 8,5 cm
grubość: 5 cm
waga: 116 g

Miernik posiada szeroki zakres szybko reagujących sensorów serii
20. Dostępne są konfiguracje O2, CO, H2S, NH3, Cl2, ClO2,
HCN, NO2, PH3 i SO2. Sensory są łatwe w zakładaniu co
minimalizuje czas przestoju urządzenia. Pełne rejestrowanie
danych jako funkcja standardowa. Stopień ochronny IP67,
wodoodporny. Posiada grubą, gumową obudowę co zapewnia
odporność na przenikanie wody i pyłu. Poprzez wbudowane
łącze na podczerwień, dane są przekazywane do PC, gdzie
informacje mogą być szybko i łatwo analizowane.

Producent: MSA Safety
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Sztuka | Karton: 1 szt.

Dane techniczne

Opis

szerokość: 6,5 cm
wysokość: 17 cm
grubość: 4,5 cm
waga: 348 g

Miernik do pomiaru stężenia ozonu posiada zakres pomiarowy
toru O3 od 0 – 2,00 ppm. Rozdzielczość odczytu toru O3 od 0,01
ppm. Czas odpowiedzi to mniej niż 180 s, elektrochemiczny
rodzaj czujnika. Przyrząd pozwala na rejestrację wyników w
pamięci. Pozwala również na obliczenia i wyświetlanie wartości
uśrednionych, czas uśredniania wyników pomiarów może
być regulowany. Zasilany z akumulatorów NiMh o napięciu
7,2 V o pojemności 1200 mAh, co zapewnia nieprzerwaną
pracę przez czas przynajmniej 8 godzin.

Producent: Ewimar-Wb
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Miernik gazu ozon Multigas III

Sztuka | Karton: 1 szt.

Miernik Uv-a
Dane techniczne

Opis

szerokość: 5 cm
wysokość: 15 cm
grubość: 2,5 cm
waga: 81 g

Miernik cyfrowy do pomiaru sprawności świetlówek UV. Przyrząd
jest łatwy w obsłudze, przenośny, zabudowany w kompakcie, tak
aby łatwo móc nim operować jedną ręką. Miernik zapewnia pomiary
w zakresie 199,9 uW/cm2 i 19,99 mW/na jednostkę. Próbkowanie
2,5 razy/s, trzy zakresy pomiarów. Spektrum pomiarowe czujnika
UV 320 - 420nm Posiada sygnalizację wyczerpania baterii.
Autowyłączenie miernika po 15 minutach bezczynności.

Producent: CHY

Sztuka | Karton: 1 szt.

Mobile UV-A Tester
Dane techniczne

Opis

średnica: 1 cm
wysokość: 5,5 cm
waga: 10 g

Mobilny tester światła ultrafioletowego. Mały, estetycznie
zaprojektowany tester UV-a z aluminium do pomiaru i analizy
światła z lamp UV, który łączy się z telefonem za pomocą
gniazda na słuchawki. Przed rozpoczęciem pomiaru należy
się upewnić, że lampa pracuje przez co najmniej 5 minut
po to aby świetlówka zdążyła się rozgrzać i osiągnąć pełną
moc. W zależności od temperatury otoczenia, ten czas może
się wydłużyć. Tester jest kompatybilny ze smartfonami z
oprogramowaniem iOS i Android. Należy szukać aplikacji „UVA tester”. Tester należy zbliżyć maksymalnie do świetlówki i
trzymać w bezruchu przez około 10 sekund, wtedy pomiar
będzie dokładny. Otrzymany wynik możemy zapisać.

Producent: Alcochem

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Etykiety kolorowe
Wymiary

Opis

długość: 10,5 cm
szerokość: 7,5 cm

Papierowe dwukolorowe etykiety ostrzegawcze o wyłożonej truciźnie.

Producent: Dez-Der

500 sztuk | Karton: 500 szt.

Naklejka karta przeglądu x 3
Wymiary

Opis

długość: 16,2 cm
szerokość: 10,5 cm

Potrójne czerwone naklejki karta przeglądu stosowane na karmniki i chwytacze.

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 100 szt.

Naklejka na chwytacz gryzoni
Wymiary

Opis

długość: 16,5 cm
szerokość: 12 cm

Prostokątne czerwone naklejki służą do oznaczenia urządzenia - chwytacz
gryzoni. Naklejki posiadają 2 karty przeglądu urządzenia, które najczęściej
nakleja się pod górną pokrywę urządzenia. Karty przeglądu 16,5 x 3,5cm.

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 100 szt.

Naklejka na chwytacz gryzoni x2
Wymiary

Opis

długość: 16,3 cm
szerokość: 9,6 cm

Prostokątne czerwone naklejki służą do oznaczenia urządzenia
- chwytacz gryzoni. Najczęściej nakleja się je na górną pokrywę
urządzenia. Wymiary jednej naklejki 16,3 x 4,8 cm.

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 100 szt.

Naklejka na detektor owadów
Wymiary

Opis

długość: 8 cm
szerokość: 5,5 cm

Prostokątne naklejki z tabelką przeglądu służą do oznaczenia
urządzenia - detektor owadów oraz zapisywania dat przeglądów.

Producent: Dez-Der
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Sztuka | Karton: 100 szt.

Wymiary

Opis

długość: 16,5 cm
szerokość: 12 cm

Prostokątne czerwone naklejki służą do oznaczenia urządzenia karmnik deratyzacyjny. Naklejki posiadają karty przeglądu urządzenia,
które najczęściej nakleja się pod górną pokrywę urządzenia.

Producent: Dez-Der
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Naklejka na karmnik deratyzacyjny

Sztuka | Karton: 100 szt.

Naklejka na karmnik deratyzacyjny x 2
Wymiary

Opis

długość: 16,3 cm
szerokość: 9,6 cm

Prostokątne czerwone naklejki służą do oznaczenia urządzenia
- karmnik deratyzacyjny. Najczęściej nakleja się je na górną
pokrywę urządzenia. Wymiary jednej naklejki 16,3 x 4,8 cm.

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 100 szt.

Naklejka na ścianę chwytacz gryzoni
Wymiary

Opis

długość: 8,5 cm
szerokość: 8 cm

Pomarańczowa naklejka na ścianę - chwytacz gryzoni. Stosowana do
oznaczenia miejsca, w którym jest zamontowane urządzenie.

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 100 szt.

Naklejka na ścianę detektor owadów
Wymiary

Opis

długość: 8,5 cm
szerokość: 8 cm

Pomarańczowa naklejka na ścianę - detektor owadów. Stosowana do
oznaczenia miejsca, w którym jest zamontowane urządzenie.

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 100 szt.

Naklejka na ścianę
karmnik deratyzacyjny
Wymiary

Opis

długość: 8,5 cm
szerokość: 8 cm

Pomarańczowa naklejka na ścianę - karmnik deratyzacyjny. Stosowana
do oznaczenia miejsca, w którym jest zamontowane urządzenie.

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 100 szt.
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Naklejka na ścianę
lampa owadobójcza
Wymiary

Opis

długość: 8,5 cm
szerokość: 8 cm

Pomarańczowa naklejka na ścianę - lampa owadobójcza. Stosowana
do oznaczenia miejsca, w którym jest zamontowane urządzenie.

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 100 szt.

Naklejka na ścianę SP-locator
Wymiary

Opis

długość: 8,5 cm
szerokość: 8 cm

Pomarańczowa naklejka na ścianę - SP-lokator. Stosowana do
oznaczenia miejsca, w którym jest zamontowane urządzenie.

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 100 szt.

Naklejka na ścianę Window Trap
Wymiary

Opis

długość: 8,5 cm
szerokość: 8 cm

Pomarańczowa naklejka na ścianę - Window Trap. Stosowana do
oznaczenia miejsca, w którym jest zamontowane urządzenie.

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 100 szt.

Płytka PCV na ścianę chwytacz
Wymiary

Opis

długość: 8,5 cm
szerokość: 8 cm

Pomarańczowa płytka pcv na ścianę – chwytacz gryzoni. Stosowana
do oznaczenia miejsca, w którym jest zamontowane urządzenie.

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 50 szt.

Płytka PCV na ścianę karmnik
Wymiary

Opis

długość: 8,5 cm
szerokość: 8 cm

Pomarańczowa płytka pcv na ścianę - karmnik deratyzacyjny. Stosowana
do oznaczenia miejsca, w którym jest zamontowane urządzenie.

Producent: Dez-Der
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Sztuka | Karton: 50 szt.

Wymiary

Opis

długość: 8,5 cm
szerokość: 8 cm

Uniwersalna, praktyczna i bardzo estetyczna płytka pcv pod
naklejki na porowate powierzchnie i ażurowe ogrodzenia.

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 50 szt.

Opis
Jedyny system aerozolowy, który jest w stanie dopasować się do każdego ręcznego aerozolu
dostępnego na rynku. Rękojeść z mosiądzu z zaworem odcinającym dopływ płynu po zwolnieniu
spustu oraz 15 centymetrowa elastyczna końcówka zapewniają dowolny kąt aplikacji oraz wysoką
wszechstronność. Dodatkowo posiada 3 różne końcówki aby umożliwić wybór odpowiedniego
rodzaju oprysku. Ergonomiczny kształt zapewnia wysoki komfort podczas użytkowania. Kabura
dołączona do zestawu zapewnia dyskretne ukrycie marki używanego sprayu.

Producent: Airofog
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Airofog FADS Pro z kaburą do aerozolii

SPRZĘT | NAKLEJKI

Płytka PCV na ścianę pod naklejki

Sztuka | Karton: 12 szt.

Airofog lanca teleskopowa 6,2 m
Opis
5-modułowa lanca teleskopowa wykonana z włókna węglowego wysokiej jakości, sprawia że lanca
jest lekka, poręczna a zarazem wytrzymała. Posiada zawór odcinający dopływ cieczy ON/OFF, szeroki
wybór długości od 1,58 m do 6,20 m. Specjalny pas z uchwytem na lancę ułatwia wykonywanie
oprysku. Spiralna i elastyczna dysza stożkową ułatwiającą dotarcie do każdego zakamarka.

Producent: Airofog

Sztuka | Karton: 1 szt.

Airofog pistolet do żelu z kaburą
Opis
Aplikator do żelu z kaburą to profesjonalne i wydajne narzędzie do kontroli owadów
biegających. W odróżnieniu od innych aplikatorów, zaciąga żel z przodu tubki dzięki
użyciu podciśnienia. Zapewnia to zużycie tubki do ostatniej kropli, większą precyzję oraz
wysoki poziom kontroli. Koło dozujące z 5 pozycjami, umiejscowione w środku rękojeści, wraz
z wyborem różnych końcówek sprawia, że pistolet sprosta każdemu zadaniu. Opcjonalna
końcówka pozwala na aplikację żelu w najbardziej niedostępnych zakamarkach.

Producent: Airofog

Sztuka | Karton: 1 szt.
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Airofog pas technika DDD
Opis
Pas dzięki któremu wszystko będzie pod ręką. Kieszenie na 5 różnych sprzętów: 2 mini spraye
lub system FADS, 1 pistolet do żelu, 1 rozpylacz, 1 opryskiwacz 1 l. Regulowane paski na
ramię i na pas. Kieszenie na zapasowe tubki, końcówki, dysze i inne przydatne rzeczy.

Producent: Airofog

Sztuka | Karton: 1 szt.

B&G pistolet do żelu
Opis
Pistolet do żelu jest najlepszym wyborem do precyzyjnego dozowania przynęty żelowej. Ilość wydawanej
przynęty może być regulowana pokrętłem na tyle pistoletu. Pistolet B&G może być skalibrowany do
wszystkich żelowych przynęt dostępnych na rynku, w oparciu o wielkość (średnica) lub wagę (gramy).

Producent: B&G

Sztuka | Karton: 10 szt.

B&G pistolet do żelu z kaburą
Opis
Pistolet do żelu jest najlepszym wyborem do precyzyjnego dozowania przynęty żelowej. Ilość
wydawanej przynęty może być regulowana pokrętłem na tyle pistoletu. Pistolet B&G może
być skalibrowany do wszystkich żelowych przynęt dostępnych na rynku, w oparciu o wielkość
(średnica) lub wagę (gramy). Zestaw zawiera: pistolet do żelu, kaburę, strzykawkę, igły.

Producent: B&G

Sztuka | Karton: 10 szt.

Klej montażowy Avisil
Opis
Wysokiej jakości przezroczysty neutralny klej silikonowy do montażu na suchej powierzchni.
Doskonale pasuje do większości materiałów budowlanych. Bardzo łatwy do nałożenia
za pomocą właściwego pistoletu, charakteryzuje się wysoką jakością i przyczepnością
do podłoża. Jedna tuba kleju wystarcza do zainstalowania ok. 10-15 mb. kolców.

Producent: Network Pest Control System Ltd.
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Catchmaster taśma klejąca 4,5m
HP-115
Opis
Gruba, elastyczna, wytrzymała dwustronna taśma klejąca świetnie się nadaje do montażu
pułapek na gryzonie. Może być również stosowana do montażu urządzeń monitorujących
owady na ścianach lub pod szafkami czy paletami, w pozycji pionowej lub do góry nogami.

Producent: Catchmaster

Sztuka | Karton: 1 szt.

Chwytacz gryzoni na krety
Claw Mole Trap
Opis
Chwytacz z napinaczem na krety wykonany z ocynkowanej stali. Pułapkę należy instalować w
korytarzach bądź w pobliżu kopców. Zaciski w pułapce są mocne i niezawodne. Po zamknięciu się
pułapki kret nie ma szans na ucieczkę. Wymiary: długość 21 cm, szerokość 11 cm, waga 290 g.

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 12 szt.

Chwytacz gryzoni na krety
Moletrapper
Opis
Przelotowy chwytacz wykonany z plastiku przeznaczony do wyłapywania
kretów. Wymiary: długość 20 cm, średnica 5 cm, waga 72 g.

Producent: Aldef Global

Sztuka | Karton: 100 szt.

Chwytacz gryzoni na krety
Scissor Trap
Opis
Chwytacz wykonany ze stali ocynkowanej, niezwykle wytrzymały i skuteczny. Zamontowany
w nim zacisk ze sprężyną jest mocny i niezawodny. Instaluje się ją w korytarzach oraz
w pobliżu kopców. Wymiary: długość 19,5 cm, szerokość 8 cm, waga 170 g.

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 12 szt.
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Chwytacz gryzoni Ekes-Der 21 - daszek
Opis
Obudowa górna wykonana z blachy ocynkowanej do chwytacza gryzoni Ekes-der 21.

Producent: Zakład Metalowy Kera

Sztuka | Karton: 20 szt.

Chwytak padłych gryzoni Gloria
Opis
Chwytak z ruchomym przegubem, dzięki któremu usuwanie martwych szkodników nie wymaga
bezpośredniego kontaktu. Aluminiowe ramię czyni przyrząd trwałym i lekkim. Chwytak może
służyć także do podnoszenia innych niewielkich przedmiotów. Długość: 1 m, waga: 0,4 kg

Producent: Gloria

Sztuka | Karton: 6 szt.

Igła metalowa do żelu
Opis
Metalowa igła do żelu w strzykawce.

Producent: Dez-Der

Sztuka | Karton: 500 szt.

Karmnik BaitSafe - kluczyk
Opis
Kluczyk do karmnika BaitSafe. Opatentowany system zamykania poprzez specjalny klucz, który
chroni przed przypadkowym narażeniem na kontakt z preparatami gryzoniobójczymi.

Producent: Pelsis Ltd

Sztuka | Karton: 10 szt.

Karmnik BaitSafe - przedłużka
Opis
Przedłużka teleskopowa, na którą nakręca się kluczyk do karmnika BaitSafe. Dzięki temu
można bez trudu sprawdzić karmnik zainstalowany w suficie bez używania drabiny.

Producent: Pelsis Ltd
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Sztuka | Karton: 1 szt.

Opis
Obudowa górna wykonana z blachy ocynkowanej do karmnika deratyzacyjnego Ekes Der 8.

Producent: Zakład Metalowy Kera

Sztuka | Karton: 10 szt.
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Karmnik Ekes-Der 8 ocynkowany
- daszek

Karmnik duży Sens - pokrywa
Opis
Pokrywa z tworzywa do przelotowego karmnika Sens na myszy i szczury.

Producent: Sens

Sztuka | Karton: 50 szt.

Animal Stop Plus
Opis
Środek odstraszający dziki, jelenie, łosie, lisy, zające, kuny, bobry, szczury, nornice, krety i inne małe
gryzonie. Użyte składniki na bazie substancji naturalnych łączą imitację zapachu niedźwiedzia oraz
zestaw zapachu roślin, które nie są tolerowane przez dzikie zwierzęta. Preparat o długim czasie
działania nawet do 12 tygodni. W przypadku zabezpieczenia całej powierzchni terenu należy
stosować oprysk. Zalecane proporcja z woda 1:12, 1 litr koncentratu wystarcza na zabezpieczenie
2000 m2. W przypadku bariery zapachowej, rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10 i spryskać pas
szerokości 2 m wokół chronionego terenu. 1 litr koncentratu wystarcza na zabezpieczenie 5000
m2. Smarowanie: 1 litr koncentratu rozcieńczyć 1:1 z wodą i posmarować chronione przedmioty.

Producent: Monachem

Opakowanie 1l | Karton: 12 szt.
200ml | 20 szt.

Kreto-zapora
Opis
Preparat przeznaczony do odstraszania kretów z boisk, pól golfowych i innych obiektów sportowych,
ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych i terenów lotnisk. Krety odstrasza intensywny zapach
preparatu zapewniając wysoką efektywność natychmiast po dostaniu się płynu do używanych przez
nie korytarzy. Zawiera olej fuzlowy. Przygotować kopce do wykonania zabiegu poprzez odgarnięcie
ziemi do poziomu gruntu, zwracając przy tym uwagę, aby nie zasypywać wlotów korytarzy. Do
każdego odsłoniętego otworu korytarza podziemnego wlać po 30 ml płynu i przysypać lekko
ziemią. Preparat można stosować przez cały okres aktywności kretów niezależnie od pory roku.

Producent: Fregata

Opakowanie 1 l | Karton: 12 szt.
500 ml | 20 szt.
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Kuno-zapora
Opis
Preparat przeznaczony do odstraszania kun ze strychów, poddaszy, garaży, piwnic, magazynów i
innych pomieszczeń oraz z pojazdów i urządzeń mechanicznych. Kuny odstrasza intensywny zapach
preparatu zapewniając wysoką efektywność działania. Zawiera olej fuzlowy. Pojemniki ze szmatkami
nasączonymi preparatem w ilości po 50 ml ustawiać w miejscach aktywności kun: miejsca wnikania
do pomieszczeń, miejsca znalezienia odchodów, miejsca żerowania itp. W przypadku gryzienia przez
kuny przewodów elektrycznych zaleca się bezpośrednie smarowania przewodów preparatem.

Producent: Fregata

Opakowanie 1 l | Karton: 12 szt.
500 ml | 20 szt.

Wabik na łasicowate PNL10
Opis
Wabik na łasicowate i inne ssaki drapieżne. Bardzo intensywny zapach zwabi każdego drapieżnika
do pułapki żywołownej. Wabik jako ekstrakt zapachowy na łasicowate powoduje, że łasicowate
wyczuwają go ze znacznej odległości. Intensywny zapach PNL 10 jest bardzo atrakcyjny dla
drapieżników, a użyty z pułapkami żywołownymi daje gwarancje sukcesu w złapaniu intruza.

Producent: R-Max

Opakowanie: 100 ml | Karton: 6 szt.
25 ml | 18 szt.

Kwazar lanca teleskopowa
Opis
Lanca teleskopowa 3 lub 5-metrowa umożliwia wykonywanie zabiegów na większej
wysokości. Doskonale sprawdzi się np. przy usuwaniu gniazd os czy szerszeni. Posiada
zakres regulacji od 1m do 5m. Końcówka lancy wygięta jest pod kątem 45°. Pasuje
do modeli: Orion Super Pro+, Neptune Super Pro+, Neptune Super EL Pro+.

Producent: Kwazar

Sztuka 3 m | Karton: 1 szt.
5 m | 1 szt.

Latarka led Urine Off
Opis
Latarka działa w oparciu o technologię światła LED. Ultrafiolet powoduje fluoroscencjię
substancji organicznych. Mocz w świetle UV będzie świecił w jaskrawożółtym kolorze.
Doskonałe narzędzie do monitorowania obecności gryzoni w ciemnych pomieszczeniach.

Producent: Rolvet
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Latarka UV-A PowerLight
Opis
Ultrafioletowe światło jest znane ze swoich właściwości wykrywania śladów moczu. Pod wpływem
odpowiedniego światła UV Technik Pest Control może w łatwy sposób zidentyfikować te ślady. Dzięki
temu mogą zostać podjęte odpowiednie kroki w celu redukcji populacji gryzoni. Specjalna żarówka
UV-A LED łączy w sobie moc oraz skuteczność. To wszystko sprawia że latarka UV jest idealnym
narzędziem do użytku w przyciemnionych pomieszczeniach jak również w świetle dziennym. Latarka
ma profesjonalną metalową obudowę, jest wodo i wstrząsoodporna. Ponadto, UV PowerLight ma
ładowany akumulatorek który gwarantuje niskie koszty użytkowania oraz długą żywotność.

Producent: Alcochem

Sztuka | Karton: 10 szt.

Mikroskop cyfrowy Levenhuk DTX 30
Opis
Mikroskop cyfrowy o fizycznej rozdzielczości matrycy 2,0 milionów pikseli to kompaktowe, proste w
użyciu urządzenie, które może być wykorzystywane do rozpoznania szkodnika. Mikroskop podłącza
się do laptopa za pomocą standardowego kabla USB 2.0. o długości 1,5 metra. Obserwacja próbek
i edytowanie zapisanych obrazów odbywa się za pomocą łatwego w użyciu oprogramowania do
przetwarzania obrazu, dołączonego do zestawu. Oprogramowanie posiada intuicyjny interfejs:
przyciski do edytowania zdjęć i filmów, drukowania zdjęć, zapisywania projektów na dysk twardy i
wiele innych opcji. Program posiada także funkcję pomiaru i kalibracji, która umożliwia określenie
długości, obwodu, promienia lub średnicy obserwowanej próbki oraz pomiar kątów. Ustawienie
optymalnych warunków obserwacji możliwe jest dzięki zakresom powiększeniom 20x - 230x.
Mikroskop wyposażony jest w oświetlacz w postaci 8 jasnych, białych diod LED z płynną regulacją.

Producent: Levenhuk

Sztuka | Karton: 10 szt.

Mousestop masa uszczelniająca
Opis
Produkt składa się z naturalnych olejów, włókien i wypełniaczy. Nie zawiera pestycydów i
biocydów, dzięki czemu jest trwały i ekologiczny. Po nałożeniu jest natychmiast wodoodporny,
bardzo ważna cecha ponieważ nie może się rozpuścić i nie namięka, gdy wejdzie w kontakt
z wodą, dzięki temu nie straci swojej skuteczności. Przed nałożeniem należy bardzo dobrze
oczyścić powierzchnie, na które będzie nakładana masa. Po nałożeniu masy, bariera jest
aktywna. Zewnętrzna powierzchnia twardnieje, ale w środku pozostaje miękka. Gdy gryzonie
naruszą twardą zewnętrzną powierzchnię to miękki wewnętrzny rdzeń natychmiast je odstrasza.

Producent: iPest Control

Opakowanie: 300 ml | Karton: 12 szt.
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Odstraszacz ptaków
Opis
Odstraszacz w formie segmentów o długości 50 cm składa się z kolców wykonanych z wysokiej
jakości stali nierdzewnej o średnicy fi 1,3 mm, przymocowanych do sztywnej, przezroczystej
listwy z poliwęglanu. Są one odporne na czynniki atmosferyczne oraz promienie UV.
Odstraszasz jest nowoczesnym, ekologicznym, łatwym i szybkim w montażu zabezpieczeniem
elewacji przed ptakami. Szybki i prosty montaż poprzez klejenie lub przykręcanie.

Producent: Patrex

Długość: 1 mb | Karton: 40 mb

Odstraszacz ptaków Avipoint P20
Opis
Produkt w formie segmentów o długości 33 cm składa się z kolców wykonanych z wysokiej jakości stali
nierdzewnej o średnicy fi 1,5 mm, przymocowany do sztywnej, wytrzymałej i przezroczystej listwy. Są
one odporne na czynniki atmosferyczne oraz promienie UV. System jest nowoczesnym, ekologicznym,
łatwym i szybkim w montażu zabezpieczeniem elewacji przed ptakami. Możliwość montażu klejem Avisil
310 ml lub przykręcanie. Posiada specjalne uchwyty, które bardzo ułatwiają montaż kolcy. Dzięki swojej
elastyczności i kompatybilności system AVIPOINT może być zamontowany w różnych miejscach - na
parapetach, krawędziach, gzymsach, balkonach, rzeźbach i innych wystających elementach budynków.

Producent: Pelsis Ltd

Długość: 1 mb | Karton: 50 mb

Aviclips mocowanie kolcy
do okna
Opis
Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego mocowania
odstraszaczy ptaków Avipoint P20 do okien.

Producent: Pelsis Ltd

Opakowanie: 10 szt. | Karton: 10 szt.

Aviclips mocowanie kolcy
do parapetów
Opis
Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego mocowania
odstraszaczy ptaków Avipoint P20 do parapetu.

Producent: Pelsis Ltd
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Opakowanie: 10 szt. | Karton: 10 szt.

SPRZĘT | AKCESORIA

Aviclips mocowanie kolcy
do rynny
Opis
Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego mocowania
odstraszaczy ptaków Avipoint P20 do rynny.

Producent: Pelsis Ltd

Opakowanie: 10 szt. | Karton: 10 szt.

Avipoint mocowanie kolcy
do solarów
Opis
Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego mocowania
odstraszaczy ptaków Avipoint P20 do solarów.

Producent: Pelsis Ltd

Opakowanie: 10 szt. | Karton: 10 szt.

Push 5 GB na ślimaki
Substancja czynna: metaldehyd 5%
Formulacja: granulat

Opis
Środek ślimakobójczy w formie przynęty granulowanej, przeznaczonym do zwalczania ślimaków
nagich. Środek przeznaczony do stosowania ręcznie lub przy użyciu mechanicznych aplikatorów do
granulowanych środków ochrony roślin. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Nr pozwolenia: R - 21/2016
Producent: Sharda Europe B.V.B.A

Opakowanie: 5 kg | Karton: 1 szt
1 kg | 12 szt | 250 g | 20 szt

Sani lanca Jugol
Opis
Metalowa lanca z dyszą regulowaną do opryskiwaczy SANI Jugol 5 L, SANI Jugol 10 L i SANI Jugol 16 L.

Producent: Santaj Plastika

Sztuka: 44 cm | Karton: 10 szt.
2 x 70 cm | 10 szt. | 140 cm | 10 szt. | 210 cm | 10 szt.
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Sani lanca profesjonalna Jugol
Opis
Metalowa lanca z profesjonalną dyszą regulowaną do opryskiwaczy SANI
Jugol 5 L, SANI Jugol 10 L i SANI Jugol 16 L.

Producent: Santaj Plastika

Sztuka: 2 x 70 cm | Karton: 10 szt.
140 cm | 10 szt.

Tacka Ekes-Fly pod lampę PR
Opis
Tacka z blachy ocynkowanej pod rażące lampy owadobójcze
firmy Pomel: PR 1x20, PR 1x40, PR 2x20 i PR 2x40.

Producent: Zakład Metalowy Kera

Sztuka | Karton: 1 szt.

Tacki plastikowe 8 x 11cm
Opis
Tacki plastikowe o wymiarach długość 11 cm i szerokość 8 cm.
Sprawdzają się np. do wykładania płynnych trutek na gryzonie.

Producent: Dez-Der

Opakowanie: 100 szt. | Karton: 10 szt.

Tacki tekturowe 9 x 12 cm
Opis
Tacki tekturowe o wymiarach długość 12 cm i szerokość 9 cm.
Sprawdzają się np. do wykładania trutek na gryzonie.

Producent: Dez-Der

Opakowanie: 500 szt. | Karton: 10 szt.

Tłoczek do żelu w strzykawce
Opis
Tłoczek do wyciskania żelu w strzykawkach 30, 35 i 40 g.

Producent: Dez-Der
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Taśma dwustronna piankowa 10 m
Opis
Dwustronna taśma klejąca świetnie nadaje się do montażu pułapek na gryzonie
oraz detektorów owadów na ścianach lub pod szafkami, blatami. Taśma o szerokości
5 cm, grubości 1 mm i długości 10 m, elastyczna i bardzo wytrzymała.

Producent: Frodo

Sztuka | Karton: 24 szt.

Trytytka 100 x 2,5 mm
Opis
Opaski zaciskowe są wygodne w montażu i charakteryzują się wysoką jakością i niezawodnością.
Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i kolorów: biała, czarna, czerwona, niebieska, zielona i
żółta. Dzięki rozmieszczeniu ząbków na całej długości opaski można precyzyjnie dopasować pętle do
rozmiarów wiązki. Opaska może być zaciągnięta ręcznie lub przy pomocy specjalnych narzędzi. Opaski
są wykonane z poliamidu 6.6. W przypadku spalania poliamid nie wydziela gazowych halogenów. Opaski
OZ charakteryzują się doskonałą wytrzymałością mechaniczną i termiczną, odporne są na rozpuszczalniki,
smary, wodę morską i inne. Trytytki o długość 100 mm, szerokość
2,5 mm, min. siła zrywająca 8 kg. Stosowane jako plomby w karmnikach, chwytaczach i detektorach.

Producent: ITW Construction

Opakowanie: 100 szt. | Karton: 100 szt.

Trytytka detekcyjna 98 x 2,5 mm
Opis
Opaski te to kopolimery z dodatkiem tlenków żelaza, zapewniające im odpowiednie właściwości
ferromagnetyczne w całym przekroju, umożliwiające identyfikację przez wykrywacze metali oraz
sprzęt rentgenowski służące do kontroli standardów bezpieczeństwa zmniejszenie zanieczyszczenia
produktów w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Ponadto opaski te mają zaokrąglone
krawędzie aby uniknąć uszkodzenia izolacji przewodów oraz dla bezpieczeństwa użytkownika.
Wymagają niskich nakładów sił w procesie zapinania oraz posiadają skośnie, prążkowane zakończenie
ułatwiające szybkie chwytanie i łatwiejszą obsługę. Trytytki o długość 98 mm, szerokość 2,5 mm,
min. siła zrywająca 8 kg. Materiał: poliamid 6,66 z dodatkiem tlenku węgla w celu identyfikacji
przez detektor, doskonała odporność na rozpuszczalniki aromatyczne, oleje, smary i inne
produkty ropopochodne, brak odporności na fenole i chlorowane rozpuszczalniki, ograniczona
odporność na kwasy. Stosowane jako plomby w karmnikach, chwytaczach i detektorach.

Producent: ITW Construction

Opakowanie: 100 szt. | Karton: 100 szt.
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Zamgławiacz Sm Bure ULV
- silnik
Opis
Silnik do zamgławiacza elektrycznego Bure ULV. Moc 1 200 W.

Producent: SM Bure

Sztuka | Karton: 6 szt.

Zamgławiacz Sm Bure ULV
- zbiornik
Opis
Zbiornik do zamgławiacza elektrycznego SM Bure ULV. Pojemność zbiornika 3 l.

Producent: SM Bure

Sztuka | Karton: 3 szt.

Zamgławiacz Sm Bure ULV
- płyta sterująca
Opis
Płyta sterująca do zamgławiacza elektrycznego Sm Bure ULV.

Producent: SM Bure

Sztuka | Karton: 10 szt.

Zamgławiacz Sm Bure ULV
- przewód 6 m
Opis
Przewód zasilający do zamgławiacza Sm Bure ULV o długości 6 m.

Producent: SM Bure

Sztuka | Karton: 10 szt.

Zamgławiacz Sm Bure ULV
- włącznik
Opis
Kompletny włącznik (suwak) do zamgławiacza elektrycznego Sm Bure ULV.

Producent: SM Bure

218
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Sztuka | Karton: 10 szt.

Opis
Kompletny zawór cieczy roboczej do zamgławiacza elektrycznego Sm Bure ULV.

Producent: SM Bure

Sztuka | Karton: 10 szt.
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Zamgławiacz Sm Bure ULV
- zawór cieczy
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4Improve ......................................................................................................................... 67
4Insect bomb ................................................................................................................. 10
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Actellic 500 EC ............................................................................................................... 11
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Afanisep 25 WP.............................................................................................................. 12
Agita 10 WG..................................................................................................................... 12
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Air Control aerozol na owady.................................................................................... 13
Airofog FADS Pro z kaburą do aerozolii...............................................................207
Airofog lanca teleskopowa 6,2m...........................................................................207
Airofog opryskiwacz ciśnieniowy 4DFC 4 L.......................................................164
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Alfasekt Plus ................................................................................................................... 13
Alkasol Ekstra ................................................................................................................. 75
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Animal Stop Plus .........................................................................................................211
Aqua K-othrine............................................................................................................... 14
Aqua Py EW 165............................................................................................................. 15
Arvalin ziarno zatrute................................................................................................... 94
Aspermet 200 EC........................................................................................................... 15
Atraktant do pułapki Flybuster ............................................................................... 59
Atraktant do wabienia gryzoni ..............................................................................130
Atraktant pokarmowy na chrząszcze..................................................................... 65
Atrax płatki....................................................................................................................... 94
ATTAK na muchy............................................................................................................ 14
Aviclips mocowanie kolcy do okna......................................................................214
Aviclips mocowanie kolcy do parapetów...........................................................214
Aviclips mocowanie kolcy do rynny.....................................................................215
Avipoint mocowanie kolcy do solarów...............................................................215
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B&G opryskiwacz ciśnieniowy 2 L.........................................................................166
B&G opryskiwacz ciśnieniowy 5 L.........................................................................166
B&G pistolet do żelu...................................................................................................208
B&G pistolet do żelu z kaburą.................................................................................208
Bifent Fogger Plus ........................................................................................................ 16
Biocet ODO ..................................................................................................................... 87
Bombex Farumy - Focus Power ............................................................................... 16
Bombex Perm 25 CS Focus professional............................................................... 17
Broditop Gel.................................................................................................................... 94
Broditop pasta................................................................................................................ 95
Catchmaster chwytacz Multi-Catch Mini............................................................110
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Catchmaster lep barierowy 72XL...........................................................................122
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Catchmaster lep na szczury 44 x 27 cm 24GRB................................................123
Catchmaster myszołapka plastikowa 605P typu szczęki .............................128
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Chwytacz gryzoni Ekes-Der 21 ..............................................................................113
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Chwytacz KNP1............................................................................................................115
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Cimex - Out twin............................................................................................................ 17
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Lep do lampy I-Deal jednostronny 570 x 255 mm..........................................155
Lep do lampy I-Trap 35 pólokrągły 570 x 230 mm.........................................155
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Lep do lampy WE-SB 30 czarny lub żółty i w kratkę 460 x 300 mm..........157
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Lep na myszy z atraktantem....................................................................................124
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Lerasept Fi ....................................................................................................................... 80
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Major SC 100 .................................................................................................................. 81
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Masquodeur Menthe - mięta.................................................................................... 87
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Master FLY TRAP XL pułapka na muchy................................................................ 58
Mastercid 100 EC........................................................................................................... 30
Mastercid Micro............................................................................................................. 30
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Maxforce Prime żel ....................................................................................................... 31
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NIEDROGI.
POKONUJE
OPORNOŚĆ.

Potwierdzona skuteczność
przeciwko wszelkim znanym
odmianom opornym .
Trwałość i wysokie walory
smakowe zapewniają minimalne
zużycie przynęty i maksymalną
efektywność kosztową.

Już jedna dawka pozwala wyeliminować
WSZYSTKIE szczury i myszy
Zwalcza wszystkie gryzonie odporne
na antykoagulanty
Wymaga mniejszej ilości przynęty
i mniej pracy niż większość
rodentycydów
Asortyment wysokiej jakości przynęty
dla każdego przypadku
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PROFESJONALY ŚRODEK DO KONTROLI GRYZONI

WYBIERZ NAJLEPSZĄ
PRZYNĘTĘ DOPASOWANĄ
DO TWOICH POTRZEB.
Trzy aktywne substancje:
DIFENAKUM

BROMADIOLON

NOWOŚĆ

Przynęta miękka w tubie
• idealne zastosowanie
• łatwa w użyciu

BRODIFAKUM

Ratimor przynęta miękka
Trutka w postaci miękkiej jest najsmaczniejszą przynętą dla gryzoni.
Preparat ten, ma o 50% doskonalszy smak w porównaniu z dietą
prowokacyjną oraz innymi trutkami miękkimi dostępnymi na rynku.
Dodane oleje i tłuszcze do trutki miękkiej sprawiają, że jest ona świeża i
soczysta przez dłuższy czas w różnych warunkach atmosferycznych. Dzięki
temu gryzonie powracają, aby karmić się przynętą, co sprawia, że jest ona w
100% skuteczna.

Testy dotyczące smaków trutek miękkich
Źródło: Instytut Pestycydów i Ochrony Środowiska, Zemun

Przed użyciem przeczytać załączone instrukcje.
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