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Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed
każdym użyciem należy zapoznać się z treścią
etykiety produktu.
Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny.
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// Karaczan wschodni (Blatta orientalis)
// Karaczan brązowo-paskowany (Supella longipalpa)
// Karaczan prusak (Blatella germanica)
// Karaczan amerykański (Periplaneta americana)

Zdumiewająco atrakcyjny! Nadzwyczajnie skuteczny!
Zwalcza szkodliwe karaczany

Produkt łatwy i szybki w stosowaniu

Maxforce Prime zwalcza szkodliwe gatunki karaczanów,
takie jak:

Produkt Maxforce Prime aplikuje się przy pomocy specjalnych dozowników umożliwiających bardzo dokładne,
miejscowe wykładanie przynęty. Aplikatory są proste
w obsłudze i zapewniają dokładne wykładanie produktu
w różnych miejscach. Dzięki temu produkt jest bardzo
efektywny w użyciu.

// K
 araczan wschodni (Blatta orientalis)
// K
 araczan brązowo-paskowany (Supella longipalpa)
// K
 araczan prusak (Blatella germanica)
// K
 araczan amerykański (Periplaneta americana)

Wpływa na ograniczenie przenoszenia
chorób przez karaczany
Skuteczne zwalczanie karaczanów może redukować rozprzestrzenianie się niektórych chorób, jak np.: czerwonka
bakteryjna, nieżyt żołądkowo-jelitowy, gruźlica, poliomyelitis, a także redukuje reakcje alergiczne i astmatyczne.

Wyjątkowo atrakcyjny żel
Pokarm w produkcie Maxforce Prime został tak przygotowany, aby zapewnić największą atrakcyjność smakową
dla różnych gatunków karaczanów, a nawet dla różnych
stadiów rozwojowych karaczanów. Najwyższej jakości
składniki pokarmowe zawarte w przynęcie sprawiają, że
produkt Maxforce Prime jest bardzo atrakcyjny również
dla larw.
Zawiera zupełnie nowe składniki pokarmowe, dzięki
czemu jest atrakcyjny dla wszystkich szkodliwych gatunków karaczanów. Bazując na znanej, niezwykle skutecznej substancji czynnej – imidachloprydzie – oraz na zupełnie nowej bazie smakowej, Maxforce Prime zapewnia
doskonałe efekty eliminacji szkodliwych karaczanów,
które można obserwować już po 24 godzinach od wyłożenia produktu.
Produkt Maxforce Prime wywołuje Efekt Domina™ polegający na aktywnym przenoszeniu trutki pomiędzy karaczanami. Dzięki temu zatruciu ulegają nawet karaczany
ukrywające się głęboko w kryjówkach, które nie miały
bezpośredniego kontaktu z produktem. Cały mechanizm
polega na tym, że te owady, które zjadły trutkę, pozostawiają swoje odchody, w których może znajdować się
trutka, a same giną w gniazdach. Pozostałe karaczany
ulegają zatruciu, gdyż zjadają odchody i padłe owady,
w których znajduje się trutka – oto Efekt Domina™.

Miejsca stosowania produktu
Maxforce Prime

// K
 ontrolować miejsca, w których umieszczono żel
i w razie konieczności ponowić aplikację w miejscach,
gdzie go ubyło.

Produkt dostępny w 30-gramowych tubach zalecany jest
do stosowania w następujących miejscach:

// Ż
 el może być stosowany miejscowo i w odstępach
czasu bez przerywania działalności w pomieszczeniu
poddanym dezynsekcji.

// P
 omieszczenia mieszkalne i kuchnie.
// M
 iejsca przetwórstwa i magazynowania żywności
– zakłady spożywcze, restauracje, bary, sklepy spożywcze, magazyny spożywcze, kuchnie przemysłowe etc.
// B
 udynki użyteczności publicznej – szpitale, hotele, łaźnie, budynki miejskie, kościoły, hale, kina, centra handlowe i sportowe etc.

Zapewnia stałą wysoką skuteczność
Maxforce Prime jest bezzapachowy, wytrzymuje działanie różnych temperatur (0-30ºC). W porównaniu z innymi
żelami zawierającymi tłuszcze, formulacja produktu
Maxforce Prime jest niezmienna w tych zakresach temperatur, dzięki czemu jego skuteczność pozostaje stale
na wysokim poziomie. Produkt jest również skuteczny
w znacznie wyższych temperaturach. Maxforce Prime
należy wykładać jako małe krople lub paski bezpośrednio
na powierzchnię, najlepiej w miejscach, do których nie
mają dostępu niezwalczane gatunki.

Dawkowanie
Gatunki

Dawka g/m²

Substancja czynna produktu
Maxforce Prime
Maxforce Prime zawiera w swoim składzie imidachlopryd – substancję czynną z grupy neonikotynoidów,
doskonale nadającą się do stosowania w przynętach.
Substancja ta nie ma działania odstraszającego, co jest
bardzo ważne w przypadku przynęt, które powinny być
łatwo pobierane przez szkodniki.
Maxforce Prime zawiera 2,217 g imidachloprydu na 100 g
produktu.

// Ż
 el wykładać punktowo, bezpośrednio na powierz
chniach poddawanych dezynsekcji, w miejscach osłoniętych i mało oświetlonych. Unikać miejsc zbyt wilgotnych, zakurzonych lub pokrytych warstwą tłuszczu.
// M
 axforce Prime w pierwszej kolejności powinien być
wykładany w narożnikach, szczelinach, przy kanalizacji,
przy przewodach centralnego ogrzewania, w pobliżu
urządzeń gospodarstwa domowego, lodówek, kuchenek, zlewów i wanien.

karaczan prusak
karaczan brązowo-paskowany

0,1-0,2

// N
 ie stosować na powierzchniach gorących – powyżej
50ºC.

karaczan wschodni
karaczan amerykański

0,2-0,3

// M
 axforce Prime nie powinien być zanieczyszczony
innymi środkami owadobójczymi lub umieszczany na
powierzchniach, gdzie niedawno przeprowadzono
dezynsekcję produktami opryskowymi.

Jedna kropla o średnicy 4 mm to około 0,1 g produktu.

Jak stosować Maxforce Prime?

Maxforce Prime zadziwi
profesjonalistów swoją
skutecznością

// N
 ie stosować żelu w pobliżu nieosłoniętych artykułów
żywnościowych.

Maxforce Prime stosuje się w następujący sposób:
// u
 stalić miejsca zastosowania żelu oraz miejsca skupisk
i wędrówek karaczanów,
// w
 yłożyć Maxforce Prime w pobliżu ustalonych miejsc
oraz wśród źródeł pożywienia i skupisk owadów.
Miejsca, w których kryją się karaczany, są zazwyczaj
miejscami ciemnymi, wilgotnymi i ciepłymi (szczeliny,
pęknięcia, gniazda elektryczne, skrzynki elektryczne,
zlewy, szafki, przewody wentylacyjne itp.). Miejsca
wędrówek to najczęściej listwy przyścienne, przewody,
osłony elektryczne, kratki wentylacyjne itp. Karaczany
dostają się do mieszkania poprzez otwory przy przewodach elektrycznych czy kanalizacyjnych.
// M
 axforce Prime należy wprowadzić do określonych
miejsc, jak szczeliny, pęknięcia listwy przypodłogowej,
umieszczając tam niewielką ilość produktu.
// N
 ie wykładać produktu w miejscach bez osłony lub
na odkrytych powierzchniach. Unikać bezpośredniego
działania światła słonecznego.

Dla większej skuteczności zwalczania owadów biegających, jakimi są mrówki, polecamy jako uzupełnienie
ochrony przed szkodnikami żel Maxforce Quantum.
Maxforce Prime należy przechowywać w miejscach nienarażonych na możliwość przeniknięcia innych substancji
chemicznych bądź zapachów.

