Biobug aHP K1
13-in-1
Ympäristöystävällinen ilmaan suihkutettava
hyönteismyrkky

Ympäristöystävällinen,
liuotinvapaa,
ponnekaasuton, tehokas: tehoaa 13
hyönteisryhmään, innovatiivinen: kolmen
aktiivisen molekyylin yhdistelmä, tehoaa
luteisin,
useisiin
hyönteisja
pölypunkkilajeihin, tappaa välittömästi,
kun aerosoli on levinnyt huonetilaan,
pitkävaikutteinen, käyttäjäystävällinen
aHP automaatilla ilmaan suihkutettava
hyönteismyrkky; menetelmällä tavoitetaan
kaikki pinnat ja kohteet

Biobug aHP K1
Ympäristöystävällinen ilmaan
suihkutettava hyönteismyrkky

Ympäristöystävällinen

pitkävaikutteinen

Toisin
kuin
perinteiset
hyönteismyrkyt,
Saniswiss biobug aHP K1 ei sisällä
ponnekaasua eikä liuotinta. Perinteiset
hyönteismyrkyt, mukaan lukien samankaltaisia
vaikuttavia aineita sisältävät,
sisältävät
liuottimia,
jotka
ovat
hyönteismyrkkyyn
sekoitettuna
hengenvaarallisia.
Tällainen
myrkyllisen yhdistelmä aiheuttaa terveysriskejä.
Saniswiss on K1-tuotteessaan luopunut
liuottimien käytöstä korvaamalla ne vedellä ja
bHP:llä (kiihdytetty vetyperoksidi).

Punkkien lisääntymiskierto on 41 päivän
pituinen. K1 tehoaa hyönteisiin vielä 90 päivän
kuluttua (tietyissä kohteissa jopa 180 päivän
kuluttua). K1 on tarkoitettu yhteisöille,
hotelleihin,
toimistoihin,
tavarataloihin,
sairaaloihin (yleiset tilat), ruokaloihin ja
ravintoloihin (aine ei saa joutua tekemisiin
elintarvikkeiden kanssa), UNHCR:n siirrettäviin
pakolaisten
vastaanottokeskuksiin,
sekä
ammattimaiseen käyttöön että yksityisille.

Käyttö
Tehokas

Luteet, syyhypunkit, pölypunkit ja muut
hyönteiset ovat levittäytyneet kymmeniin
tuhansiin
kiinteistöihin
kaikkialla
maailmassa ja ne ovat alan asiantuntijoiden
tuntema kansanterveydellinen ongelma.
Automaattisesti
toimiva
Saniswiss
Automate
aHP
levittää
aerosolina
käyttövalmista hyönteismyrkkyä: Saniswiss
biobug aHP K1:tä. Se hävittää hyönteiset
koko huonetilasta (enintään 350 m3). K1
koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä
ainesosasta, jotka yhdessä tehoavat 13
hyönteisryhmään.
K1
on
tarkoitettu
käytettäväksi
yksinomaan
Saniswiss
Automate aHP:ssä.

Tuote tehoaa 13 hyönteisryhmään: 3
hyttyslajia, mukaan lukien tiikerihyttyset,
samoin kuin ampiaiset, herhiläiset, pölypunkit,
jauhokoisat, vaatekoit, kärpäset (toukat ja
aikuiset kärpäset), muurahaiset, huonehämähäkit, torakat, punkit, kirput, luteet ja
syyhypunkit. Saniswiss biobug aHP K1:n
salaisuus on siinä, että se sisältää pienen
määrän vaikuttavia aineita sekä biohajoavia
myrkyttömiä apumolekyylejä.

Biosidivaikutuksen lopettamiseksi puhdistetaan
käsitellyt pinnat Saniswiss biopuhdistusaineella
esim. Multi-surface C1.
Hoitava
Menekki
Automate aHP
1 000 ml K1
1 000 ml K1
3 - 6 kertaa
Vuosittain
Automate aHP
Yksittäinen ruiskutus

Ennaltaehk.

1 kerran

Toimii erilaisilla pinnoilla
K1 soveltuu niin koville kuin huokoisillekin
pinnoille (mm. puu sekä kankaat, kuten
puuvilla). K1 hävittää hyönteiset ja pölypunkit
sieltä, missä ne elävät, kuten jalkalistoista,
halkeamista ja koloista, huonekalujen alta,
sähkölaitteiden, ovien ja ikkunoiden takaa,
verhoista,
pitsiverhoista,
seinävaatteista,
matoista,
tekstiileistä,
vaatteista,
vuodevaatteista, patjoista, tapeteista jne.

1 000 ml:n pullo
tuotekoodi 132101

Tappaa 13 hyönteisryhmää

Automate aHP

• Hyttynen Cu Aedes aegypti

• Kirppu Ctenocephalides felis Larvae

Koostumus

• Hyttynen Lex pipiens

• Huonehämähäkki Tegeneraria domestic

• Tiikerihyttynen Aedes albopictus

• Pihamauriainen Lasius niger

• Ampiainen Vespula sp.

• Lude Cimex lectularius

• Herhiläinen Vespa crabro

• Russakka Blattella germanica

• Pölypunkki Dermatophagoides pteronyssinus

• Ruotsintorakka Blatta orientalis

• Pölypunkki Dermatophagoides farina

• Amerikantorakka Periplaneta Americana

• Jauhokoisa Ephestia kuehniella

• Kärpänen Musca domestica

• Vaatekoi Tineola bisselliella

• Syyhypunkki Sarcoptes scabiei

Emulsiotiiviste, 50 g/l asetamipridi
(CAS-nro 160430-64-8), 25 g/l DTetrametriini (CAS-nro 1166-46-7),
100 g/l PBO (CAS-nro 51-03-6).
Käytä rakennusten sisä- ja ulkotiloissa, toimistoissa, tavarataloissa,
sairaaloissa (yleiset tilat), ruokaloissa
ja ravintoloissa (aine ei saa joutua
tekemisiin elintarvikkeiden kanssa).

• Kirppu Ctenicephalides felis Adults

tuotekoodi 132006
Biosidi PT18
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