Myror

inomhus och utomhus?
Bekämpa myrorna och
även andra krypande
insekter med effektiva
Myrr-produkter.
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Myrr® Myrdosa
Myrr® Myrdosa är ett effektivt och hygieniskt sätt att
bekämpa myror som vistas inomhus. Kan placeras var
som helst, även på matbordet. Dosan lockar alla myror
som föredrar socker. Dosorna är packade i foliepåsar
som håller beten färska och är effektiva en lång tid.
Förpackningen innehåller 2 dosor.

BAITION ÄR NU MYRR!
Samma kraftfulla produkt,
nu med ett nytt namn!
Baition

Visste du detta om myror?
Myrproblem förekommer ofta och överallt, för myror är
mycket väl anpassade till olika förhållanden och tenderar att
vara nära människor och mat.
Även om myrorna är små, kan de förorsaka förvånansvärt stor skada då de rör sig i stora antal. Myror gör sina
bon på t.ex. blomstersängar, där boet självt torkar växtens
rötter, och myrorna äter ofta växtens knoppar. Myror kan
även orsaka allvarliga skador på husets struktur genom
att göra sina bon och korridorer där. För att inte tala om de
hygieniska risker som de orsakar när de färdas i din mat.

Myrr® Bevattningsmedel
Ett bekämpningsmedel mot myror utomhus, som blandas
med vatten. Bevattna direkt på myrbon och deras vistelseställen, som t.ex. stigar, prydnadsplattor, terasser och runt
byggnader.
Med Easy Dose-förpackningen
är doseringen enkel och noggrann.
Snabb och långvarig effekt.
Förpackningsstorlek 100 ml.
100 ml räcker ca. 25 m2.

www.muurahaiset.fi

Myrr® Myrspray
Effektivt bekämpningsmedel
mot myror och andra krypande
insekter, inomhus och runt
byggnaderna. Behändig
sprayflaska. Bekämpningseffekten räcker ca. 6 veckor.
Förpackningsstorlek 1 l.

Myrr® Permetrin Plus
Effektiv och långtidsverkande
aerosol, mot bekämning av myror och
andra krypande insekter, inomhus,
terasser och altaner. Snabbverkande.
Effektivt upp till 4 veckor.
Effekten avtar på ytor som tvättas ofta.
Förpackningen innehåller ett sprutrör,
med vilket det är lätt att komma åt
besvärliga ställen som sprickor
och hål.
Förpackningsstorlek 400 ml.

Myrr® Quick
Myrr Quick är ett snabbverkande bekämpningsmedel
för utomhusbruk, runt byggnader. Den blandas med
vatten och den färdiga lösningen appliceras med en
vattenkanna på myrorna. Korrekt dosering av granulatet
fås lätt med hjälp av doseringslocket på förpackningen.
Förpackningsstorlek 400 g.

Myrr® Pulver
Myrr Pulver används för bekämpning av myror och andra
krypande insekter, utomhus runt byggnaders omedelbara
närhet. Strös vid ställen där myrorna
vistas och vid deras gångar.
Mycket effektiv och långtidsverkande.
Behandla inte ätbara växters
underlag.
Förpackningsstorlek 250 g.

Använd biocider med försiktighet, läs alltid etiketten
och produktinformationen före användningen.

