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Ne face deosebită plăcere să vă punem la dispoziţie noul nostru catalog cu produsele distribuite în România şi destinate 
specialiştilor în combaterea dăunătorilor.

Obiectivul companiei noastre este fabricarea, prezentarea şi distribuirea unor produse şi instrumente moderne, destinate 
companiilor specializate şi experţilor în combaterea dăunătorilor, care să permită protecţia sănătăţii publice şi combaterea 
eficientă şi sigură a dăunătorilor fără a periclita mediul înconjurător. În acest scop, în dezvoltarea noilor produse utilizăm atât 
rezultate de cercetare şi cunoştinţe practice, cât şi experienţa internaţională dobăndită în cursul colaborărilor cu companiile 
şi instituţiile ştiinţifice din străinătate.

În prezent, Directiva Europeană privind produsele biocide reprezintă cea mai mare provocare pentru toate companiile 
specializate în produsele utilizate în combaterea dăunătorilor. În ultimii ani, în cursul procedurii de verificare mai multe 
substanţe active şi produse importante şi utilizate pe scară largă au dispărut de pe piaţă, înlocuirea lor având o importanţă 
deosebită pentru compania noastră pentru că dorim să asigurăm o gamă adecvată de produse. Prin înregistrarea rodenticidelor 
pe bază de bromadiolon şi a insecticidelor pe bază de S-metopren cu efect de inhibare a dezvoltării (IGR) conform Directivei 
privind produsele biocide, compania BÁBOLNA BIO participă direct în acest proces. În 2013 au fost autorizate şapte dosare 
de produse rodenticide conţinând substanţa activă bromadiolon, pe baza cărora am început procedura de recunoaştere 
reciprocă în mai multe state membre, printre care şi România. 

Compania noastră îşi propune să ajute compania Dvs. să îşi desfăşoare activitatea cu succes şi într-un mod eficace şi în viitor 
în mediul economic atât de schimbător al zilelor noastre. Începând cu anul 2001, am reuşit să introducem produsele noastre 
treptat şi cu un succes semnificativ pe piaţa românească a produselor pentru combaterea dăunătorilor. Încă de la început, 
am acordat o atenţie deosebită asigurării unor servicii flexibile şi de calitate partenerilor noştri. Feedbackul pozitiv primit de 
la distribuitorii şi utilizatorii produselor noastre ne încurajează să ne întărim şi în continuare prezenţa pe piaţa românească. 

Dr. Bajomi Dániel
Director executiv

STIMATE PARTENER!
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Substanţa activă:  bromadiolon 0,005 w/w % (0,05 g/kg) 

Combinaţie unică între bloc extrudat şi pastă rodenticidă, gata de folosire, 
nedispersabilă, de tipul all in one, pentru combaterea şobolanilor şi a 
şoarecilor. Pasta din interiorul produsului conferă efect atractiv pentru 
rozătoare, în timp ce blocul extrudat exterior împiedică împrăştierea 
momelii şi protejează aceasta de efectele meteorologice nocive. Poate 
fi fixat simplu în casetele cu momeală cu ajutorul orificiului din mijloc, 
prevenind astfel cărarea momelii de către rozătoare. Consumul poate 
fi detectat cu uşurinţă pa baza urmelor de roadere bine vizibile de pe 
suprafaţa blocului. 
Amplasat în ansamble speciale, se recomandă în mod deosebit în uzine 
alimentare, respectiv în locurile unde se cere îndeplinirea normelor 
HACCP.
Mărime: 25 g, 50 g
Tipul momelii: cub extrudat cu parafină + pastă
Dozare: bloc de 50 g pentru combaterea şobolanilor:
în cazul infectărilor minore: 200 g/10 metri în fiecare casetă cu momeală
în cazul infectărilor majore: 200 g/7 metri în fiecare casetă cu momeală 
bloc de 25 g pentru combaterea şoarecilor: 50 g/5 m2 în casetă cu 
momeală

PROTECT SENSATION®

PROTECT REVOLUTION®

ATENŢIE

PERICOL

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KV-11848 75+50 g/ tavă din plastic 48 2 016

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-11751 25g 8 kg / găleată - 40
KS-11756 50g 8 kg / găleată 40

Substanţa activă:  bromadiolon 0,0027 w/w % (0,027 g/kg) 

Granulatul rodenticid PROTECT Revolution® este o adevărată noutate 
pe piaţa produselor biocide! Se aplică pentru combaterea şobolanului 
norvegian (Rattus norvegicus) în spaţii închise şi în zona clădirilor (în 
vecinătatea de jumătate de metru a acestora). Pe lângă substanţa 
rodenticidă sistemul rodecticid conţine şi un aşa-numit gel de creştere 
a eficienţei, acesta reprezentând o sursă de lichid pentru şobolani. 
Prezenţa simultană a hrănii şi a gelului stimulează rozătoarele să 
rămână în zonă şi să înceapă consumul produsului rodenticid. Astfel, 
acestea consumă cantitatea letală de material biocid într-un timp mai 
scurt. Eficienţa efectului rodenticid creşte prin aplicarea gelului!

Tipul momelii: granulat + gel rodenticid
Dozare: 2 tăvi / 7-10 metri
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PERICOL

PERICOL

Substanţa activă:  bromadiolon 0,005 w/w % (0,05 g/kg) 

Momeală sub formă de granule, gata de utilizare, pentru combaterea 
şobolanilor şi şoarecilor, conţinând o substanţă activă de a doua 
generaţie. Datorită efectului întârziat al granulelor rodenticide, 
distrugerea rozătoarelor începe, de obicei, după un singur consum. 
Tăvile acoperite cu o folie permeabilă la arome pot fi folosite fără a fi 
deschise şi pot fi puse direct în dispozitivul Multibaiter pentru şobolani.

Doza care trebuie utilizată: 
 pentru şobolani:  0.20 – 0.25 kg / 7 – 10 m
 pentru şoareci: 0.05 – 0.10 kg / 5 m2

PROTECT® PRO MOMEALĂ  RATICIDĂ 
SUB FORMĂ DE GRANULE

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-11531 3 kg/găleată - 80
KS-11532 10 kg/găleată - 40
KS-11533 20 kg/sac de hârtie - 20
KE-11481 30 kg/bidon - 12

Substanţa activă:  bromadiolon 0,005 w/w % (0,05 g/kg) 

Momeală sub formă de pastă gata de utilizare, ambalată în unităţi 
individuale de 10 grame pentru şobolani şi şoareci. Pasta moale şi 
uleioasă, cu un miros intensiv şi un gust excelent atrage şobolanii chiar 
şi în locurile în care ar putea găsi hrană cu uşurinţă. 

Doza care trebuie utilizată: 
 pentru şobolani:  0.20 – 0.25 kg / 7 – 10 m
 pentru şoareci: 0.05 – 0.10 kg / 5 m2

PROTECT® PRO  MOMEALĂ RATICIDĂ 
PASTĂ 

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-11920 5 kg / găleată - 64
KS-11921 25 kg/cutie de carton - 24
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PERICOL

PERICOL

Substanţa activă:  bromadiolon 0,005 w/w % (0,05 g/kg) 

Batoane cerate comprimate de forme speciale, acoperite cu un strat 
extern de ceară pentru şobolani. Un produs excelent pentru tratarea 
sistemului de canalizare şi a rigolelor pentru apele pluviale. Sunt 
disponibile în diferite dimensiuni şi forme, cu o bucată de sârmă 
incorporată pentru agăţare.

Tipul momelii: granule cu parafină
Utilizare în canale:
 100-200 g de momeală în fiecare punct cu momeală 
 (cămin sau gaură de scurgere) în funcţie de nivelul infestării. 

PROTECT® SEWER BLOCK – MOMEALĂ RATICIDĂ 
SUB FORMĂ DE CUB  (COMPRIMATE)

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-11862 baton de 100 g 150 6750
KS-11863 baton de 200 g 80 3600

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-11253 Disc de 120 g 100 3600
KS-11251 20 discuri de 200 g / folie 4 120

Substanţa activă:  bromadiolon 0,005 w/w % (0,05 g/kg) 

Momeală presată sub formă de disc, impregnată cu parafină, prevăzută 
cu o buclă de sârmă, destinată pentru combaterii rozătoarelor în locuri 
umede, ude (în primul rând în sistemul de canalizare). Consumul 
produs de rozătoare este bine vizibil pe disc, de aceea se pretează 
şi pentru controlul infectării. Discul de 120 grame se poate aplica în 
condiţii de securitate pentru combaterea totală a infectării. 
Momeala rodenticidă conţine o substanţă amară (denatoniu de 
benzoat), care ajută prevenirea consumul uman accidental al 
preparatului.
Tipul momelii: disc cu parafină
Doza care trebuie utilizată:
 pentru şobolani: 0,20 - 0,25 kg / 7 - 10 m
 pentru şoareci: 0,05 - 0,10 kg / 5 m2 

PROTECT® SEWER BLOCK –  MOMEALĂ RATICIDĂ 
SUB FORMĂ DE DISC CERAT (COMPRIMATE)
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ATENŢIE

PERICOL

Substanţa activă:  bromadiolon 0,005 w/w % (0,05 g/kg) 

Momeală sub formă de cereale, gata de utilizare, pentru combaterea 
şobolanilor şi şoarecilor, conţinând o substanţă activă de a doua 
generaţie. Plicurile sau tăvile acoperite cu o folie permeabilă la arome 
pot fi folosite fără a fi deschise şi pot fi puse direct în dispozitivul 
Multibaiter pentru şobolani şi şoareci.

Doza care trebuie utilizată:
 pentru şobolani:  0.20 – 0.25 kg / 7 – 10 m
 pentru şoareci: 0.05 – 0.10 kg / 5 m2

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-11851 400x25 g/plic de hârtie 

pentru şobolani
- 32 

KS-11902 4 kg/găleată - 80
KS-11481 10 kg/găleată - 40
KS-11900 25 kg/sac de hârtie - 20

PROTECT® PRO MOMEALĂ RATICIDĂ SUB 
FORMĂ DE BOABE CEREALIERE IMPREGNATA

Substanţa activă:  bromadiolon 0,0027 w/w % (0,027 g/kg) 

Momeala rodenticidă specială formată dintr-un amestec de momeală 
moale şi granule care corespund tuturor nevoilor fiziologice legate 
de hrănirea şobolanilor şi şoarecilor. Utilizarea produsului este 
recomandată în special în locurile unde rozătoarele au hrană din 
abundenţă. Disponibilă în tăvi din plastic pentru cutiile cu momeală 
sau diferite ambalaje în vrac.

Doza care trebuie utilizată: 
 pentru şobolani:  0.20 – 0.25 kg / 7 – 10 m
 pentru şoareci: 0.05 – 0.10 kg / 5 m2

RATATA® MOMEALĂ RODENTICIDĂ

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-11481 10 kg/găleată - 40
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PREPARATE RODENTICIDE PE BAZĂ DE 
BROMADIOLON 

CEREALE MOMEALĂ 
MIXTĂ

BATOANE 
CERATE 

EXTRUDATE

GRANULE MOALE 

În conformitate cu reglementările 

BPD/BPR (Directiva Produse Biocide 

/Regulamentul Produse Biocide), 

SC BÁBOLNA BIO dispune de 

autorizaţie pentru ingredientul activ 

bromadiolon şi 7 formule rodenticide 

pe bază de bromadiolon

ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR

Case, birouri

Clădiri agricole

Depozite

ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR

În jurul clădirilor

Sistemul de canalizare

BATOANE CERATE
COMPRIMATE

REVOLUTION

SESATION
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PERICOL

PERICOL

PREPARATE RODENTICIDE PE BAZĂ DE 
BROMADIOLON 

Substanţa activă:  bromadiolon 0,005 w/w % (0,05 g/kg) 

Momeală gata de utilizare pentru şoareci, care nu se împrăştie şi 
conţine ceară, cu o gaură în mijloc care poate fi folosită la fixarea ei. 
Este recomandată în special pentru combaterea dăunătorilor în unităţile 
din industria alimentară în cutii speciale pentru momeală acolo unde 
este nevoie de îndeplinirea cerinţelor HACCP. 
Mărime disponibilă: 25 g. 

Doza care trebuie utilizată: 
 2 batoane de 25 g /cutie pentru momeală pentru şoareci
 Cutiile cu momeală trebuie amplasate la fiecare 5 m2. 

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-11734 3 kg/găleată - 80
KS-11760 10 kg/găleată - 40

PROTECT® PRO RODENTICID  SUB FORMĂ DE 
BLOC CERAT EXTRUDAT ( PENTRU ŞOARECI)

Substanţa activă:  bromadiolon 0,005 w/w % (0,05 g/kg) 

Momeală gata de utilizare pentru şobolani, care nu se împrăştie şi 
conţine ceară, cu o gaură în mijloc care poate fi folosită la fixarea ei. 
Este recomandată în special pentru combaterea dăunătorilor în unităţile 
din industria alimentară în cutii speciale pentru momeală acolo unde 
este nevoie de îndeplinirea cerinţelor HACCP. 
Mărime disponibilă: 50 g. 

Doza care trebuie utilizată:
 4 batoane de 50 g /cutie pentru momeală pentru şobolani
 Cutiile cu momeală trebuie amplasate la fiecare 5 m2 

PROTECT® PRO RODENTICID  SUB FORMĂ DE 
BLOC CERAT EXTRUDAT (PENTRU ŞOBOLANI)

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-11732 3 kg/găleată - 80
KS-11761 10 kg/găleată - 40
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PERICOL

PERICOL

Substanţa activă:  brodifacum 0,005 % (0,05 g/kg) 

Momeală sub formă de pastă gata de utilizare, ambalat în unităţi 
individuale de 10 grame pentru şobolani şi şoareci. Are un gust 
proaspăt extrem de atractiv şi conţine substanţe aromatizante. 

Doza care trebuie utilizată: 
 pentru şobolani:  0.20 – 0.25 kg / 7 – 10 m
 pentru şoareci: 0.05 – 0.10 kg / 5 m2

KILRAT® PLUS MOMEALĂ RODENTICIDĂ 
SUB FORMĂ DE PASTĂ

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-11706 5 kg/găleată - 64
KE-11988 25 kg/cutie de carton - 24

KILRAT® PLUS MOMEALĂ  RATICIDĂ SUB 
FORMĂ GRANULE

Substanţa activă:  brodifacum 0,005 % (0,05 g/kg) 

Momeală sub formă de granule, gata de utilizare, pentru combaterea 
şobolanilor şi şoarecilor, conţinând o substanţă activă anticoagulantă 
de a doua generaţie. Datorită efectului întârziat al granulelor rodenticide, 
distrugerea rozătoarelor începe, de obicei, după un singur consum. 
Din această cauză asiguraţi-vă că aţi amplasat destulă momeală sub 
formă de granule pentru a distruge rozătoarele chiar şi în cazul în care 
nivelul de infestare este ridicat.

Doza care trebuie utilizată: 
 pentru şobolani:  0.20 – 0.25 kg / 7 – 10 m
 pentru şoareci: 0.05 – 0.10 kg / 5 m2

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-11485 10 kg/găleată - 40
KS-11486 30 kg/butoi de hârtie - 12

RODENTICIDE CU BRODIFACOUM
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PERICOL

Substanţa activă:  niciuna

Batoane extrudate netoxice cu ceară care nu conţin substanţă activă 
şi pot fi folosite pentru monitorizarea nivelului de infestare. Batoanele 
au o gaură în mijloc care poate fi folosită la fixarea lor în cutiile pentru 
momeală.

Mărime disponibilă: 25 g. 
Doza care trebuie utilizată: 
 pentru monitorizare 2 batoane / cutie pentru momeală

PROTECT® BATON CERAT EXTRUDAT 
PENTRU MONITORIZARE

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-11882 3 kg/găleată - 60

KILRAT® PLUS  MOMEALĂ RODENTICIDĂ 
BATON CERAT (EXTRUDAT)

Substanţa activă:  brodifacum 0,005 % (0,05 g/kg) 

Momeală gata de utilizare pentru şoareci şi şobolani, care nu se 
împrăştie şi conţine ceară, cu o gaură în mijloc care poate fi folosită la 
fixarea ei. Este recomandată în special pentru combaterea dăunătorilor 
în unităţile din industria alimentară în cutii speciale pentru momeală 
acolo unde este nevoie de îndeplinirea cerinţelor HACCP.

Mărime disponibilă: 25 g. 
Doza care trebuie utilizată: 
 2 batoane de 25 g /cutie pentru momeală pentru şoareci
 4 batoane de 50 g /cutie pentru momeală pentru şobolani
 Cutiile cu momeală trebuie amplasate la o distanţă de 4-10 m. 

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-11743 10 kg/găleată - 32
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CUTII DE PLASTIC CU MOMEALĂ
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Cod Dimensiune
KS-31301 32.5 x 25.5 x 15.5 cm

Poate fi folosit atât în interior, cât şi în exterior, într-un mod 
economic şi sigur pentru a amplasa momeala pentru şobolani. 
Fabricat din material plastic (polipropilenă) si stabilizat UV, şi un 
material plastic (polipropilenă), robust, rezistent la îngheţ. Capacul 
uşor arcuit permite scurgerea apei de ploaie. Capacul poate fi 
montat şi invers în aşa fel încât cutia poate fi deschisă atât spre 
stânga, cât şi spre dreapta. Are o zonă pentru a amplasa etichete 
personalizate şi avertismente. Tijele şi şinele speciale facilitează 
amplasarea diferitelor tipuri de momeală în interiorul cutiei. Apa 
care ajunge în cutie se scurge prin sistemul intern de scurgere 
şi găuri, păstrând astfel integritatea momelii rodenticide din cutie. 
Cutia este potrivită utilizării în condiţii de siguranţă a tuturor tipurilor 
de momeală rodenticidă produse de compania BÁBOLNA BIO. 

MULTIBAITER DISPOZITIV  PENTRU 
ŞOARECI

DISPOZITIV MULTIBAITER PENTRU 
ŞOBOLANI

Pot fi folosite într-un mod economic şi sigur pentru a amplasa momeala 
pentru şoareci. Au o zonă pentru etichete personalizate şi avertismente. 
Pot fi umplute cu batoane cerate extrudate sau cu momeală gata de 
utilizare ambalată în plicuri din hârtie de filtru. Şoarecii consumă de 3-4 
ori mai multă momeală sub formă de cereale moale în plicuri 

Cod Dimensiune
KS-31302 14 x 10 x 4.5 cm

MOMEALĂ ÎN TĂVI 
PERMEABILE LA AROME

BLOC DE CEARĂ PE TIJE 
ORIZONTALE

CAPCANĂ CU GHILOTINĂI 
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CAPCANĂ ŞOARECI SLIM™ MULTI-CATCH 

SLIM™ este o capcană cu profil subţire, având două intrări, fiind destinat 
capturării şoarecilor.
Se poate folosi cu sau fără folie adezivă şi se poate amplasa şi în locuri 
unde obişnuitele capcanele uşoare de metal nu sunt corespunzătoare 
sau nu sunt suficient de rezistente (în magazii, între palete, între suporturi 
pentru dosare în birouri, sau în bucătării, între maşinile casnice sau la 
spatele acestora). Structura de policarbonat a capcanei SLIM™ este 
deosebit de dură şi durabilă.

Cod Dimensiune
capcană şoareci KV-16946  6,3 x 5,7 x 40,6 cm 

folie adezivă KV-16947  25,7 x 10,25 cm

Tăvi din carton, pliabile, dotate cu avertisment de siguranţă. Avantajoase 
în locuri închise (de ex. pivniţe sau cămări). Permit depozitarea unor 
cantităţi mari în formă neasamblată.

Cod Dimensiune
KV-31022  21 x 10.5 x 4 cm

TĂVI DE CARTON PENTRU ŞOBOLANI

Cutii din carton, pliabile, pentru spaţii interioare, dotate cu avertisment 
de siguranţă. Permit depozitarea unor cantităţi mari în formă 
neasamblată. A nu se folosi în locuri umede şi reci.

Cod Dimensiune
KV-31002 15 x 5.5 x 5 cm

CUTII DE CARTON PENTRU ŞOARECI

Dispozitiv de monitorizare pentru controlul infestării cu şoareci, în 
special la unitatile din industria alimentară. Capacul transparent 
permite verificarea continuă a infestării.
Disponibil în varianta;plastic şi metal.

Cod Dimensiune
KV-31100 plastic 26 x 15.5 x 4.5 cm
KV-31101 metal 26 x 15 x 4.5 cm

CAPCANĂ PENTRU CAPTURAREA VIE 
A ŞOARECILOR
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Folosiți insecticidele în condiții de securitate! Citiți întotdeauna eticheta 
și informațiile legate de produs înainte de folosire!
Biopren® este o marcă înregistrată a BÁBOLNA BIO. 
Pentru informații tehnice suplimentare scanați codul cu telefonul Dvs 
smartphone
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PERICOL

PERICOL

BIOPREN® 6 EC 

Substanţe active:  S-metopren 6,74 w/w % (60 g/l) 
 piretrină 4,81 w/w % (43 g/l) 
 PBO 10,17 w/w % (91 g/l) 
 
Un concentrat emulsifiabil care conţine o combinaţie de regulator de 
creştere (IGR), insecticid şi sinergist şi este conceput pentru combaterea 
ploşniţelor şi puricilor. Produs recomandat în special pentru combaterea 
ploşniţelor rezistente la piretroide sintetice. Are un efect excelent de 
eliminare. Soluţia trebuie aplicată direct în locurile de ascunziş şi locurile 
unde se află insectele

Rata de diluare: 50 ml/5 litri
Doza care trebuie utilizată: 
 5 litri de soluţie de lucru pentru o suprafaţă de 100 m2. 

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-22234 0,5 l/flacon de dozare 12 528

PENTRU DISTRUGEREA PLOŞNIŢELOR

15Our experience is your success!

PROTECT®  SPRAY ÎMPOTRIVA 
PLOŞNIŢELOR ŞI PURICILOR

Substanţe active: S-metopren 0,27 w/w % (2,2 g/l) 
   piretrină 0,18 w/w % (1,5 g/l) 
   PBO 0,36 w/w % (2,9 g/l) 
   
Un produs nou, modern, gata de utilizare pentru combaterea insectelor 
inţepătoare cum ar fi ploşniţele, puricii şi alte insecte târâtoare. 
Conţinutul său de S-metopren întrerupe ciclul de viaţă a insectelor prin 
împiedicarea atingerii stadiului de adult. Produsul este potrivit şi pentru 
combaterea paraziţilor care sunt rezistenţi la insecticidele sintetice 
piretroide. 

Doza care trebuie utilizată: 
 Combaterea ploşniţelor: aproximativ 15 ml (24-26 apăsări)/m2 
 Combaterea puricilor: aproximativ 5 ml (8-9 apăsări)/m2 

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-21630 0,5 litri/spray 12 384
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În conformitate cu Directiva privind produsele biocide, compania BÁBOLNA BIO a elaborat şi a depus dosarul privind 
substanţa activă pentru regulatorul de creştere S-metopren (IGR), sub punctul 18 al secţiunii privind insecticidele, 
după ce raportorul, autoritatea competentă irlandeză a emis un CAR pozitiv. Evaluarea dosarului de către statele 
membre este în curs de desfăşurare. După includerea în Anexa I, compania BÁBOLNA BIO intenţionează să elaboreze 
mai multe dosare pentru diferite utilizări în spaţii interioare şi exterioare.
Substanţa activă S-metopren este sintetizată în condiţiile de bună practică de fabricaţie (Good Manufacturing Practice, 
GMP). De asemenea, a fost elaborată şi o fişă cu datele principale (Drug Master File, DMF) pentru această substanţă. 

INGREDIENT ECOLOGIC, ACTIV DIN PUNCT DE VEDERE OPTIC, 
CARE BENEFICIAZĂ DE SPRIJINUL DIRECTIVEI EUROPENE 

PRIVIND PRODUSELE BIOCIDE

REGULATORUL DE CREŞTERE A INSECTELOR – S-METOPRENA 

S-METOPREN
S-metopren a fost primul analog hormonal juvenil pentru 
combaterea insectelor distribuit în sistemul comercial. 
Compusul imită acţiunea hormonului regulator de 
creştere şi interferează cu ciclul de viaţă al insectelor, 
împiedicându-i să ajungă la maturitate. În stadiul matur, 
insectele îşi pierd capacitatea de a se reproduce şi astfel, 
ciclul reproducerii este întrerupt, ceea ce duce la scăderea 
nivelului de infestare. Substanţa activă S-metopren are 
un efect extrem de puternic împotriva insectelor din 
ordinele Diptera şi Coleoptera şi este folosită, în general, 
pentru combaterea speciilor care sunt dăunătoare mai 
ales după ce ajung la vârstă adultă (de ex. ţânţari, muşte, 
purici). De asemenea, S-metopren are efect împotriva 
unui număr mare de alte insecte parazite care produc 
infestări în număr mare (de ex. gândaci, furnici). 

AVANTAJELE UTILIZĂRII
Produsele pe bază de S-metopren prezintă numeroase 
avantaje faţă de insecticidele convenţionale. Acestea 

sunt foarte selective şi îşi exercită efectul asupra unor 
ţinte specifice, au o toxicitate mamaliană scăzută şi un 
profil ecologic favorabil. Deoarece substanţa activă 
S-metopren nu distruge direct exemplarele adulte şi 
uneori se foloseşte în combinaţie cu insecticide cu efect 
rapid şi toxicitate mamaliană scăzută, ceea ce îi asigură 
un efect de doborâre rapidă a insectelor, precum şi un 
efect rezidual prelungit. Pe scurt, produsele pe bază de 
S-metopren asigură: 
• Un spectru larg de efect împotriva multor insecte 

parazite
• Eficient împotriva populaţiilor rezistente la insecticide
• Un efect rezidual de lungă durată – este nevoie de mai 

puţine tratamente
• În combinaţie insecticidele convenţionale întârzie 

dezvoltarea rezistenţei
• Utilizare fiabilă şi sigură – fără toxicitate semnificativă 

pentru animalele cu sânge cald şi pentru mediu 
• Biodegradabil rapid, fără acumulare sau bioamplificare
• WHO permite utilizarea substanţei S-metopren chiar şi 

pentru tratarea apei potabile
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PROTECT® COMBI MOMEALĂ CONTRA 
FURNICILOR

PROTECT® PENTRU ELIMINARE COLONIILOR 
DE FURNICI FARAON

Substanţe active: Acetamiprid 0,10 w/w % (1 g/kg) 
   S-metopren 0,25 w/w % (2,5 g/kg) 

Staţii pentru momeală, gata de utilizare, care conţin o momeală 
specială care atrage furnicile negre (de grădină), specii de furnică, cu 
regulator de creştere şi insecticid neonicotinoid. Pentru combaterea 
efectivă a furnicilor în case (bucătărie, baie), balcoane, terase, pivniţe, 
grădini de iarnă, etc. 

Substanţa activă:  S-metopren 0,5 w/w % (5 g/kg) 

Momeală gata de utilizare şi staţie pentru monitorizarea distrugerii 
furnicilor faraon şi a celor din specia Pheidole în case, spitale şi alte 
zone sensibile. Regulatorul de creştere S-metopren întrerupe ciclul 
de reproducere şi elimină infestarea cu furnici în 12-15 săptămâni. 
Momeala se găseşte într-o staţie din plastic (transparent) care poate fi 
fixată lângă traseele furnicilor. 

Doza care trebuie utilizată: 4-6 blistere/apartament de mărime medi

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-21740 30 x 2 gr blister/cutie 24 36000

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KE-21723 24 x 2,5 gr blister/cutie 24 28800

ELIMINAREA TOTALĂ A COLONIEI
S-metopren, o substanţă bioraţională şi ecologică, incorporată în diferite medii purtătoare şi produse 
PROTECT®, asigură controlul eficient al mai multor specii de furnici, inclusiv furnicile faraon, furnicile din 
specia Pheidole, furnicile „nebune” şi furnicile verzi. 

Furnică din specia Pheidole Furnica neagră (de grădină)Furnică faraon

EFECTUL MOMELILOR PE BAZĂ DE 
S-METOPREN ASUPRA SPECIILOR DE FURNICI
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COMBATEREA VECTORILOR

ÎMPOTRIVA MUŞTELOR 

Substanţa activă S-metopren îşi exercită efectul în insecte în mod asemănător  hormonilor de creştere a 
insectelor şi acţionează asupra stadiului de larve a muştelor de casă. Întrerupe ciclul de viaţă al insectelor şi 
împiedică transformarea larvelor în imago. Prin scăderea producţiei de ouă şi împiedicarea dezvoltării viermilor 
asigură protecţie împotriva muştelor de casă. Larvele (viermii) suferă perturbări fiziologice şi ale diferitelor funcţii, 
astfel încât nu se mai pot produce imago normali. Produsul nu are efecte asupra insectelor mature, substanţa 
activă IGR însă împiedică înmulţirea, scăzând astfel mărimea populaţei de muşte.

Ouă Imago: doar 20% din populaţia 
de muşte este vizibilă

Pupe Larve 

Peste 80% din populaţia de 
muşte

se ascunde în gunoi
⇓

BIOPREN® 4 GR

Larvicidele pe bază de S-metopren împotriva ţânţarilor împiedică dezvoltarea larvelor de ţânţari în bălţi, iazuri, 
mlaştini şi alte ape naturale sau artificiale. Substanţele active RS şi S-metopren ecologice, bioraţionale întrerup 
ciclul de viaţă a ţânţarilor şi împiedică apariţia exemplarelor adulte care muşcă şi se înmulţesc. S-metopren are 
efect împotriva mai multor specii, cum ar fi Anopheles, Culex, Culiseta, Coquillettidia spp., precum şi cele care 
apar în urma inundaţiilor, printre altele Aedes şi Psorophora spp. Larvele tratate cu S-metopren pot continua să 
se dezvolte şi să ajungă în stadiul de pupă, dar mor înainte să apară

Larvicidele pe bază de S-metopren împotriva ţânţarilor sunt produse ecologice. S-metopren nu prezintă riscuri 
excesive pentru faună sau mediu. Toxicitatea pentru peşti şi păsări este redusă şi nu este toxic pentru albine. 
Toxicitatea orală acută şi ceilalţi parametrii toxicologici ai substanţei S-metopren sunt foarte favorabile, cu o 
toxicitate mamaliană extrem de redusă, demonstrată de faptul că Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) permite 
utilizarea produselor pe bază de S-metopren în combaterea larvelor de ţânţari în depozitele de apă potabilă.

Produsele BIPREN® împotriva larvelor de ţânţari includ concentrate emulsifiabile (EC) lichide, concentrate parţial 
microîncapsulate şi produse granulate. Produsele sunt fie gata de utilizare, fie trebuie pregătite la faţa locului 
înainte de utilizare.

LARVICIDE PE BAZĂ DE 
S-METOPREN ÎMPOTRIVA 

ŢÂNŢARILOR PENTRU UTILIZATORI 
PROFESIONIŞTI ŞI AMATORI

SIGURANŢĂ

FORMULĂRI
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ATENŢIE

BIOPREN® 50 LML 

BIOPREN® 4 GR 

Substanţa activă:  S-metopren 5,0 w/w % (52 g/l) 

Inhibitor de creştere a ţânţarilor şi muştelor. Conţine varianta modernă 
a principiului activ S-metopren.
Produsul conţine principiul activ atât în formă specială microîncapsulată 
cât şi în formă liberă, de aceea produsul are efect imediat, dar are şi 
un efect întârziat.
Din cauza efectului întârziat majoritatea populaţiei este distrusă în 
formă de pupă.

Doza de aplicat:  220 - 400 ml/ha, 
   în funcţie de calitatea şi adâncimea apei

Substanţa activă:  S-metopren 0,4 w/w % (4 g/kg) 

BIOPREN® 4 GR este un insecticid gata de utilizare pentru combaterea 
larvelor de ţânţari şi muşte. Granulatul conţine S-metopren ca principiu 
activ, în formă microîncapsulată şi liberă.
Împotriva muştelor: Folosirea insecticidului permite combaterea părţii 
mai puţin vizibile a populaţiei de muşte, care provine din stadiile 
dezvoltării timpurii (ovuli, viermi, pupe) şi care reprezintă peste 80% 
din populaţia totală. Preparatul se va aplica pe suprafaţa gunoiului de 
grajd cu o unealtă corespunzătoare (de ex. dozator manual pentru 
granule) conform instrucţiunilor de dozare. 
Doză de aplicare: 25 - 30 g/m², pe un strat de gunoi de grajd de o 
grosime de 10 cm

Împotriva ţânţarilor: Produsul împiedică transformarea larvelor de 
ţânţari în imagouri maturi. Granulatul poate fi utilizat pentru tratarea 
unor acumulări de apă de diferite mărimi care nu sunt conectate cu 
ape vii şi care pot fi adăposti temporar sau permanent larve de ţânţari 
în creştere. 
Doză de aplicare: 2 - 5 kg/ha, în funcţie de calitatea şi adâncimea apei

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-22236 1 litre/bottle 12 384
KS-22235 5 litre/can 2 66

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-21595   5 kg /găleată - 40
KS-21596 20 kg/găleată - 20
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ATENŢIE

ATENŢIE

PESTSTOP® COMBI 8 CS 

Substanţe active:  permetrină 5,9 w/w % (60 g/l) 
    cipermetrină 2,6 w/w % (27 g/l) 
    PBO 7,6 w/w % (78 g/l) 

Eficient în combaterea gândacilor, ploşniţelor şi a altor insecte 
târâtoare, cum ar fi: furnici, purici, peştişori argintii, etc., precum şi a 
muştelor de casă în spaţii închise. Substanţa activă microîncapsulată 
într-o formularea specială asigură un efect de distrugere rapid. Rămâne 
eficient timp de 12-16 săptămâni împotriva insectelor târâtoare, 
respectiv 3-4 săptămâni împotriva insectelor zburătoare.

Doza care trebuie utilizată împotriva insectelor târâtoare:
 120 ml la 5 l de apă / 100-150 m2 în cazul unei infestări mai reduse.
 160 ml la 5 l de apă / 100 m2 în cazul unei infestări mai puternice.
Doza care trebuie utilizată împotriva insectelor zburătoare:
 60 ml la 5 l de apă / 100 m2

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-22132 1  l/flacon 12 384

PESTSTOP® PERM 25 CS

Substanţa activă:  permetrină  23,6 w/w % (250 g/l) 

Concentrat microîncapsulat lichid împotriva insectelor târâtoare şi 
zburătoare pentru tratarea suprafeţelor în spaţii interioare şi perimetrul 
acestora. A se aplica în crăpături şi crevase şi/sau în puncte selectate în 
zone unde insectele trăiesc, se pot ascunde sau reproduce. Suspensia 
specială microîncapsulată asigură o eficienţă prelungită.

Doza care trebuie utilizată:
 25 - 50 ml la 5 l de apă / 100 m2

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-22193  1  l/flacon 12 792

INSECTICIDE CONCENTRAT
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ATENŢIE

ATENŢIE

PROTECT® INSECTICID ÎMPOTRIVA 
MUŞTELOR

Substanţa activă:  azametifos 1,0 w/w % (10 g/kg) 

Un insecticid foarte eficient care conţine un feromon sexual pentru 
muşte. Produsul sub formă de granule atractive care trebuie folosit ca o 
momeală dispersată sau aplicată prin pensulare dacă este dizolvată în 
apă. Datorită conţinutului de bitrex scade riscul consumării accidentale 
a momelii de către oameni şi animale domestice.
Recomandat pentru utilizări domestice sau la animale ţinute pentru 
reproducere.
Doza care trebuie utilizată în cazul momelii aplicabile prin periere:
 • 100 grame trebuie diluate în raport 1:1 cu 100 ml de apă
 • 100 grame de momeală este suficientă pentru o singură tratare 
 a unei suprafeţe de 60 m2 prin periere în fâşii de 5 x 50 cm.

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-21512 1.5 kg/găleată - 120
KS-21513 20 kg/butoi - 12

INSECTICIDE GATA DE UTILIZARE

Substanţa activă:   cipermethrină 1,3 w/w % (13 g/kg) 

Pentru tratarea suprafeţelor în spaţii interioare. Eficient împotriva mai 
multor paraziţi: gândaci, purici, molii, păianjeni, muşte şi ţânţari. Cele 
50 de tablete ard aproximativ 70 de secunde şi produc un fum care 
ridică insecticidul, îl depozitează în toate colţurile şi crăpăturile în 
spaţiul tratat, acoperind chiar şi cele mai inaccesibile locuri. Are atât un 
efect imediat, cât şi unul rezidual.
Doza care trebuie utilizată:
 1 tabletă/25 m3 pentru combaterea insectelor târâtoare
 1 tabletă/50 m3 pentru combaterea insectelor zburătoare

PESTSTOP® INSECTICID FUMOGEN-TABLETĂ

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-22000 5 buc/cutie 20 600

PROTECT® PULBERE DE PRĂFUIT PENTRU 
COMBATEREA INSECTELOR TÂRÂTOARE

Substanţa activă:  permetrină 0,5 w/w % (5 g/kg) 

Produs în formă de praf pentru combaterea gândacilor, furnicilor şi altor 
insecte târâtoare în spaţii închise care trebuie împrăştiat în apropierea 
locurilor de ascunziş şi a traseelor insectelor.

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-21612 2,5 kg/găleată - 80
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PROTECT® NATURAL AEROSOL ÎMPOTRIVA 
JDERILOR

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KV-11970 500 ml  / flakon 12 912

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KV-11800 50 db  / flakon 12 912

Substanţa activă: ulei de eucalipt 0,1 g 
Bile care se pot amplasa uşor în tunelele subterane, emanând un parfum 
care este neconfortabil cârtiţelor (şi şoarecilor de câmp), determinând 
animalul să părăsească zona respectivă. Cârtiţa fiind animal protejat, 
produsul nu are efect biocid. Este eficient împotriva şobolanilor de apă, a 
iepurilor, hârciogilor şi altor rozătoare. Se poate folosi în grădini, sub scările 
caselor, pe trotuare, terenuri de joacă, în zone de construcţii etc. Îşi poate 
menţine efectul timp de şase săptămâni, asigurând protecţie imediată. 

Substanţa activă:   ulei de eucalipt 5 % (50g/l)
Pentru respingerea jderilor şi a altor mamifere mici (vulpi, nevăstuici, 
dihori şi iepuri). Protecţie instantanee şi durabilă împotriva daunelor 
produse de jderi asupra cablurilor, conductelor electrice, frânelor şi a 
conductelor de răcire.
Se poate folosi în jurul casei (pod, pivniţă, garaj şi alte clădiri auxiliare), 
respectiv pentru protejarea automobilelor. Micile prădătoare îşi 
marchează teritoriul de viaţă cu urme de mirosuri, acestea fiind 
neutralizate de aerosol, astfel animalele sunt respinse de parfumul 
aerosolului. Se poate folosi în maşnă, în jurul casei, în grădină.

PROTECT® NATURAL BILE ÎMPOTRIVA 
CÂRTIŢELOR

INSECTICIDE GATA DE UTILIZARE

Substanţa activă:  cifenotrin w/w 0,30 % (3 g/kg)  
   d-tetrametrin w/w 0,10 % (1 g/kg) 
Produsul cu duza sa specială de pulverizare permite tratarea cuiburilor 
de viespi de la distanţe mari. Sub efectul substanţei active insectele 
devin imobile în câteva secunde, iar după aceea mor. Se pretează 
pentru combaterea viespilor trăind în cuiburile din jurul casei, din pod, 
terasă, grădină. Pentru a evita eventualele înţepături, se recomandă 
ca tratarea cuibului de viespi să se efectueze dimineaţa devreme sau 
seara, când viespii stau în cuiburi şi mişcarea lor este mai lentă. Efectul 
este rapid, instantaneu. În vederea uzului în condiţii de securitate, s-a 
prevăzut produsul cu o duză specială prin ajutorul căreia substanţa 
activă ajunge în mod ţintit direct în cuib, de la o distanţă de 1-3 metri.

PROTECT AEROSOL PENTRU COMBATEREA 
VIESPILOR

PERICOL

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-51341 750 ml / flakon 8 960
KS-51340 400 ml / flakon
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INSECTICIDE ŞI DĂUNĂTORII VIZAŢI

Denumirea 
produsului

BIOPREN® 6 EC 

PROTECT®  spray împotriva 
ploşniţelor şi puricilor

PROTECT® pentru eliminare 
coloniilor de furnici faraon

PROTECT® combi momeală contra 
furnicilor

BIOPREN® 50 LML

BIOPREN® 4 GR

PESTSTOP® COMBI 8 CS

PESTSTOP® PERM 25 CS

PESTSTOP® insecticid fumogen-
tabletă

PROTECT® insecticid împotriva 
muştelor

PROTECT® pulbere de prăfuit pentru 
combaterea insectelor târâtoare

PROTECT® aerosol pentru 
combaterea viespilor

PROTECT® NATURAL aerosol 
împotriva jderilor

PROTECT® NATURAL bile împotriva 
cârtiţelor
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CAPCANE NETOXICE
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BIOSTOP®  CAPCANE PENTRU 
MONITORIZAREA GÂNDACILOR MARI

BIOSTOP®  CAPCANĂ PENTRU 
MONITORIZAREA GÂNDACILOR 3 ÎN 1

Capcană lipicioasă pentru gândacii de bucătărie (100 x 160 mm) cu o 
tabletă specială cu atractant alimentar care este eficient împotriva celor 
mai răspândite specii de gândaci. Este recomandat în special pentru 
monitorizarea infestării şi pentru lucrările de verificare IPM în zonele 
sensibile.

Capcană lipicioasă pentru gândacii de bucătărie (100 x 160 mm) cu o 
tabletă specială cu atractant alimentar care este eficient împotriva celor 
mai răspândite specii de gândaci. Produsul este recomandat în special 
pentru monitorizarea infestării şi pentru lucrările de verificare IPM în 
zonele sensibile. Poate fi desfăcut în 3 capcane mai mici.

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-16431 100 buc/cutie de carton - 5000
KE-16492 200 buc/cutie de carton - 10000

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-16421 100 buc/cutie de carton - 5000

CAPCANE NETOXICE ÎMPOTRIVA 
INSECTELOR PENTRU UTILIZATORI 

PROFESIONIŞTI
În programele privind combaterea integrată a dăunătorilor (Integrated Pest Management, IPM) este 
foarte important ca speciile de dăunători care apar într-o anumită zonă să fie corect identificate, 
iar nivelul infestării să fie stabilit în mod corespunzător, în aşa fel încât să se poată lua măsurile 
corespunzătoare de control şi să se poată alege pesticidele cele mai eficiente, dacă este cazul.
Compania Bábolna Bio oferă o serie de benzi lipicioase care permit monitorizarea diferitelor specii de 
insecte în medii variate. Pe baza principiului atracţiei insectelor (utilizând alimente cu efect atractiv, 
feromoni sau combinaţia acestora, capcanele sunt un mijloc eficient şi simplu de folosit care poate 
fi utilizat pentru monitorizarea populaţiilor de dăunători. Vă vor permite să economisiţi timp şi bani şi 
să protejaţi mediul.
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CAPCANE NETOXICE
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BIOSTOP® CAPCANĂ LIPICIOASĂ PENTRU 
MUŞTE

Substanţa activă:  tricosen 0,4 w/w % (4 g/kg)

Capcană lipicioasă, pliabilă, uşor de folosit, fără insecticid, disponibilă 
în două dimensiuni (80 x 500 mm şi 250 x 600 mm), dotată cu un cârlig 
pentru monitorizarea muştelor de casă. Pentru o eficienţă mai bună, 
produsul conţine un feromon sexual pentru muşte. Poate fi folosit în 
locurile unde utilizarea insecticidelor chimice nu este de dorit (unităţi 
din industria alimentară, depozite, şcoli, spitale, restaurante, etc.).

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KE-16616 mic 60 buc/cutie de carton - 5760

KS-16008 mare 4 buc/sac - 320

BIOSTOP® CAPCANĂ  PENTRU MUŞTELE DE 
GRAJD

BIOSTOP® CAPCANĂ PENTRU VIESPI

Substanţa activă:  tricosen 0,15 w/w % (1,5 g/kg)

Capcană fără insecticid, uşor de folosit, cu o pungă de plastic 
conţinând un praf atractant extrem de eficient care trebuie dizolvat în 
apă călduţă. Produsul poate fi folosit pentru combaterea muştelor în 
sectorul industrial, în ferme de animale sau în gospodării, de ex. pe 
verandă, terasă, în grădină etc. Poate prinde câteva mii de muşte.

Substanţa activă:  tricosen 0,15 w/w % (1,5 g/l)

Capcană din plastic, fără insecticid, foarte eficient, care conţine o 
momeală de lichid şi feromonul sexual pentru muşte z-9-tricosen. 
Produsul poate fi folosit în depozite şi zone destinate prelucrării 
alimentelor, alimentare, pieţe, grădini şi în locurile unde viespii 
reprezintă o problemă.

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-16009 1 buc/cutie - 192
KE-16617 20 buc/fără cutie - 360

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
SET 

KS-16003
1 capcană, 3 momeli 

lichide /cutie
6 216

REZERVĂ 
KS-16010 

3 momeli lichide 
buc/fără cutie 

24 768
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CAPCANE NETOXICE
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BIOSTOP® CAPCANĂ  PENTRU 
MONITORIZAREA MOLIILOR

BIOSTOP® CAPCANĂ PENTRU 
MONITORIZAREA MOLIILOR DE HAINE

BIOSTOP® CAPCANĂ PENTRU MUŞTELE DE 
FRUCTE 

Capcane lipicioase, pliabile, triunghiulare, dotate cu un cârlig şi un 
dozator de feromon foarte activ pentru monitorizarea şi prinderea 
următoarelor molii: tropicală (Cadra cautella), de făină, indiene (Plodia 
interpunctella) şi de cacao (Ephestia elutella). Grila imprimată pe 
suprafaţa interioară ajută la numărarea moliilor prinse. Produsul poate 
fi utilizat în depozite, magazine, case, bucătării, etc. Rămâne eficient 
timp de 6-8 săptămâni.

Capcană fără insecticid cu trei suprafeţe lipicioase de 80 x 100 mm 
conţinând feromoni sexuali pentru monitorizarea şi prinderea moliilor 
în fabricile şi depozitele de textile, precum şi dulapuri etc. Produsul este 
dotat cu un cârlig pentru o manipulare mai uşoară. Rămâne eficient 
timp de 10-12 săptămâni.

Capcană fără insecticid pentru utilizarea în spaţii interioare, conţinând 
un atractant lichid pentru monitorizarea şi prinderea muştelor de 
fructe care roiesc în jurul fructelor, alimentelor şi băuturilor în bucătării, 
restaurante, podgorii şi depozite. Simplu de utilizat. Pentru combaterea 
unor infestări mai reduse. 

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-16760 2 buc/folie 180 2160
KE-16633 180 buc/cutie de carton - 4500

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KE-16622 100 buc/cutie de carton - 5000

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KS-16011 1 buc/cutie 24 864
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CAPCANE NETOXICE
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BIOSTOP® LIPICI PENTRU ŞOARECI

Produsul conţine un lipici neotrăvitor, neinflamabil, incolor şi inodor 
care poate fi utilizat la prinderea şoarecilor. Îşi păstrează calitatea chiar 
şi în condiţii de umiditate. Dacă este necesar, poate fi îndepărtat cu 
benzină.

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KV-16953 1 buc/cutie 50 2400

BUG DOME CAPCANĂ PENTRU PLOŞNIŢE

Cu ajutorul capcanei de monitorizare BUG DOME pentru ploşniţe 
puteţi stabili nivelul de infestare într-un anumit loc, fără utilizarea 
de insecticid, într-un mod eficient, simplu şi discret. Capcana este 
compusă dintr-o unitate electrică de încălzire şi o capcană lipicioasă 
care asigură ca ploşniţele să nu poată scăpa după ce au fost prinse. 
Capcana trebuie verificată în mod regulat şi trebuie schimbată dacă 
s-a umplut sau suprafaţa lipicioasă a fost acoperită de praf. În orice 
caz, capcana trebuie schimbată la fiecare 6 săptămâni.

Cod articol Prezentare
KV-16975 3 buc (set)
KV-16976 10 buc (rezerve)

Cod Dimensiune
KV-16948 26 x 13,2 x 2 cm
KV-16949 32,5 x 25,5 x 15,5  cm

Capcană pentru şobolani cu adeziv, gata de folosire, dezvoltată de 
întreprinderea Catchmaster conform instrucţiunilor profesioniştilor în 
produse biocide. Suprafaţa prevăzută cu adeziv deosebit de puternic 
se pretează şi pentru captura indivizilor adulţi de şobolan norvegian 
complet dezvoltat. captarea unui individ de şobolan norvegian complet 
dezvoltat. Folosit în condiţii normale, capcana îşi menţine capacitatea 
adezivă şi astfel eficienţa chiar şi timp de un an. 
Pentru monitorizarea şi captarea şoarecilor (şi eventual a insectelor 
nezburătoare/târâtoare). Se poate folosi ca produs de sine stătător sau 
amplasat în capcane cu capturare vie. 

CAPCANĂ CU LIPICI PENTRU ŞOARECI ŞI 
ŞOBOLANI 
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ECHIPAMENTE

B&G FLEX-A-LITE 2600 GENERATOR DE 
CEAŢĂ RECE

Generatorul de ceaţă rece Flex-A-Lite 2600 poate produce particule 
de dimensiuni extrem de variate, de la ULV (particule de maximum 
20 de microni) până la generare de ceaţă (particule de minimum 50 
de microni). Furtunul de 45 cm permite aplicarea ceţei produse de 
generator în locuri ţintă. Din acest motiv, generatorul poate fi folosit în 
mai multe scopuri decât generatoarele tradiţionale de ceaţă.

Cod VOLUM
KV-32311 6 litri

Cod VOLUM

KV-32332 4 litri

Echipamentul ULV asigură distribuirea aerosolului cu ajutorul a unui 
dispozitive de reglare a debitului în 5 trepte, în domeniul de 50 ml/minut 
– 260 ml/minut, cu mărimi reglabile ale picăturilor. Rezervorul lateral de 
4 litri permite o manevrabilitate uşoară a maşinii, iar furtunul flexibil 
distribuie aerosolul în direcţia dorită. Pe lângă lucrările insecticide, 
echipamentul se poate folosi şi în scopuri de dezinfecţie, dezodorizare 
şi protecţia plantelor. 

AIRFOG ULV ECHIPAMENT GENERATOR DE 
CEAŢĂ RECE

Cod VOLUM

KV-32339 4 litri

Prin utilizarea echipamentului picăturile de mărime ULV rămân în aer 
timp suficient. Butonul dispozitivului de reglare a debitului în 5 trepte 
operează un sistem care modifică mărimea picăturilor cu rezervor 
gradat, astfel se cunoaşte în orice moment cantitatea exactă a lichidului, 
folosit. 
Cantitatea poate varia între valori de minim 50 ml/minut până la 260 
ml/minut, în funcţie de vâscozitatea lichidului cu care se efectuează 
stropirea. Duza de pulverizare a echipamentului nu este flexibilă, 
direcţia stropirii poate fi modificată doar prin ridicarea echipamentului. 
Se poate folosi în aplicarea insecticidelor, in dezinfecţie, dezodorizare 
şi pentru protecţia plantelor în spaţii închise.

AIROFOG FIX U240 ULV ECHIPAMENT 
GENERATOR DE CEAŢĂ RECE
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ECHIPAMENTE

IGEBA TF 95 HD THERMAL GENERATOR 

GTF 95 HD este un generator de ceaţă de înaltă performanţă, satisfăcând 
toate nevoile, folosit fie în mod staţionar, în spaţii închise, fie montat pe 
vehicule, pentru uz în aer liber. Are o putere reală de 50 CP, permite 
cantităţi de ieşire de până la 100 l / h (ulei) şi o penetrare eficientă a 
ceţii în spaţii închise. Se poate folosi chiar şi pentru apă pură, la un 
debit de ieşire de 40 l / h. Disponibil într-o varietate de modele. Toate 
modelele dispun de un rezervor de soluţie de 60 litri din oţel inoxidabil. 
Execuţie specială, rezistentă la acizi, corespunzătoare pentru aplicarea 
dezinfectanţilor agresivi. 

Cod VOLUM
KV-32345 40 litri

WINDY SS300CF GENERATOR ULV 
PORTABIL

IGEBA U 15 HD-M ULV AEROSOL 
GENERATOR 

Generatorul portabil de ceaţă cu un motor cu benzină cu 4 timpi, cu 
1,5 cai putere, potrivit lucrărilor ULV în spaţii interioare şi exterioare. 
Peste 90% dintre particulele pulverizate cu WINDY au o mărime de 
sub 20 microni şi astfel se pot obţine efecte considerabile chiar şi cu o 
cantitate mică de agenţi chimici.

Aparatul U 15 HD-M s-a proiectat în conformitate cu specificaţiile OMS 
(WHO) privind echipamentele pentru control vectorial (OMS / VBC / 
89.972). Fiind montat pe un cadru solid cu 4 amortizoare, este special 
conceput pentru a fi montat pe vehicule. Dispune de 2 duze de aerosoli 
care pot fi operate individual. Conceput pentru a fi montat pe un 
vehicul. Sistem de telecomandă pentru a acţiona unitatea din interiorul 
cabinei şoferului. Duze de aerosoli reglabile individual la 360°. Echipat 
cu un rezervor de soluţie de 60 l din oţel inoxidabil. Spectru excelent de 
picături cu un VMD <15 micrometri (10 l pe duză / apă)

Cod VOLUM
KV-32322 2 litri

Cod VOLUM
KV-32340 60 litri
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Cod TIP                                                             VOLUM

KV-32015 MAŞINĂ DE STROPIT SPRAY-MATIC 5 S 5 litri
KV-32402 MAŞINĂ DE STROPIT DE SPATE SPRAY-MATIC 10 B    10 litri + prelungitor
KV-32012 MAŞINĂ DE STROPIT PROFI STAR    5 litri + prelungitor
KV-32402 MAŞINĂ DE STROPIT HÁTI FLOX  10 litri
KV-32010 MAŞINĂ DE PRĂFUIRE DR 5                                       5 kg
KV-32432 MAŞINĂ DE PRĂFUIRE BOBBY 100 g
KV-32099 MAŞINĂ DE STROPIT HOBBY STAR                            5 litri

BIRCHMEIER ECHIPAMENTE DE STROPIT ŞI DE 
DISTRIBUIRE A PULBERILOR

Echipamentele de stropit şi de distribuire a pulberilor Birchmeier pot fi folosite în mai multe domenii, 
cum ar fi domeniul pesticidelor, industrie, domeniul sănătăţii, amenajarea spaţiilor şi agricultura.
Folosirea echipamentelor de stropit care funcţionează sub suprapresiune, destinate uzului 
profesional, permite efectuarea unor lucrări de calitate uniformă şi fiabilă. 
În cursul fabricării echipamentelor s-au folosit materiale de cea mai bună calitate, asigurând astfel 
în cazul unei mentenanţe corespunzătoare un ciclu de viaţă lung al maşinilor de stropit. Umplerea şi 
golirea rapidă, curăţarea uşoară sunt facilitate prin gura largă de umplere a rezervoarelor. Asigurăm 
aprovizionare extensivă, continuă a pieselor de schimb la aceste echipamente. 

ECHIPAMENTE ŞI PISTOALE
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ECHIPAMENTE ŞI PISTOALE

WALMUR PISTOL DOZATOR PENTRU GEL

Un pistol dozator special pentru aplicarea gelurilor insecticide GOLIATH, 
MAXFORCE şi VICTORY împotriva gândacilor. Cantitatea de gel care 
urmează să fie aplicată poate fi reglată cu ajutorul unui dozator. În plus, 
pistolul este dotat cu o lampă care poate fi fixată pe pistol cu ajutorul 
unui şurub. Aceasta permite aplicarea simplă a gelului chiar şi în locuri 
întunecate (în sertare sau piese de mobilier etc.). 

Cod articol Prezentare
KV-32304 1 buc

PISTOL APLICATOR DE GEL

Pistol aplicator care poate fi folosit la dozarea corespunzătoare a 
gelurilor gata de utilizare în tuburi (GOLIATH, MAXFORCE, VIKTORY). 
Pistolul este fabricat din componente de plastic şi metal care pot fi 
uşor curăţate. Datorită greutăţii reduse, poate fi folosit cu uşurinţă timp 
mai îndelungat. Axa de metal dozează cantitatea de gel prestabilită 
sub acţiunea presiunii create cu ajutorul unui arc incorporat. Pistol 
universal, poate fi fixat pe orice tub. Vârful de metal poate fi achiziţionat 
ca un accesoriu separat.

Cod articol Prezentare
KV-32324 pistol
KV-32325 vârf de metal

STAŢII PENTRU MOMEALĂ GOALE

Staţii pentru momeală goale, potrivite pentru aplicarea gelului (împotriva 
gândacilor sau furnicilor) în locurile unde folosirea insecticidelor este 
permisă doar în staţii pentru momeală. Pot fi umplute simplu prin gaura 
din partea superioară direct din cartuşul cu gel. Consumul gelului 
poate fi uşor verificat prin capacul transparent. Staţia pentru momeală 
prelungeşte perioada în care momeala rămâne eficientă pentru că 
împiedică contaminarea gelului.

Cod Unitate de ambalare Unitate/carton Unitate/palet
KE-21800 1 buc 60 4800
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CAPCANE ELECTRICE PENTRU MUŞTE
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 Unităţi UV pentru 
combaterea muştelor

Se ştie că insectele zburătoare sunt purtătoare de organisme care pot cauza milioane de boli şi sunt implicate în 
răspândirea speciilor de Listeria, Salmonella şi E.coli!
Introducerea capcanelor lipicioase din gama Chameleon® permite combaterea insectelor zburătoare în zonele 
în care se lucrează cu alimente. De asemenea, cu ajutoarelor benzilor lipicioase puteţi ţine evidenţa nivelului de 
infestare la un anumit moment. Unităţile Chameleon®, care utilizează tehnologia benzilor lipicioase, sunt subţiri, 
uşor de verificat pe cale vizuală şi uşor de întreţinut. Capcanele lipicioase permit prinderea rapidă a insectelor. 
Acest lucru înseamnă că nu există pericolul ca insectele să fie eliminate sau împrăştiate din unitate, ceea ce 
permite amplasarea unităţilor Chameleon® în apropierea zonelor sensibile. Acestea sunt unităţi silenţioase, 
discrete şi igienice care permit prinderea insectelor de orice mărime, inclusiv speciile mai mici, cum ar fi muştele 
de fructe.
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CAPCANE ELECTRICE PENTRU MUŞTE
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CHAMELEON® 1 X 2

CHAMELEON® 1X2 IP

CHAMELEON® 2 X 2

Unitatea cu un aspect atractiv, subţire, montată pe perete (sunt 
disponibile suporturi libere), compactă şi discretă, este ideală pentru 
utilizări în zone în care se prepară alimente. Echipat cu 2 tuburi UV 15 
W Quantum BL şi o bandă lipicioasă.

Aria de acoperire: 90 m2

Unitatea Chameleon® 1x2 IP permite combaterea muştelor în condiţii 
nefavorabile şi este potrivită pentru zonele în care se foloseşte curăţarea  
cu aburi, spălarea cu jet de apă în zone umede sau corozive, cum ar fi 
lăptăriile, abatoarele şi bucătăriile industriale. Este fabricat complet din 
oţel inoxidabil şi dispune de certificat IP66.

Aria de acoperire: 90 m2

Conceput pentru a fi suspendat de tavan, acest model asigură o 
capacitate de atragere de 360º şi este ideal pentru spaţiile industriale 
şi comerciale pentru alimente. Echipat cu 4 tuburi UV Quantum BL şi 
două benzi lipicioase.

Aria de acoperire: 180 m2

Cod Culoare Dimensiune
KV-32510 Alb 31.5 x 50 cm
KV-32516 Oţel inoxidabil 31.5 x 50 cm

Cod Culoare Dimensiune
KV-32514 Alb 31.5 x 50 cm
KV-32517 Oţel inoxidabil 31.5 x 50 cm

Cod Dimensiune
KV-32526 31.5 x 50 cm
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CAPCANE ELECTRICE PENTRU MUŞTE
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CHAMELEON® UPLIGHT CAPCANĂ 
ELECTRICĂ PENTRU MUŞTE

Unitatea cu un aspect atractiv care poate fi montată pe perete. O alegere 
perfectă pentru locurile unde combaterea muştelor trebuie realizată în 
mod foarte discret, de ex. în locurile de servire a mesei. „Deghizate” în 
forma unei lămpi de perete, banda lipicioasă, tuburile UV şi insectele 
prinse rămân ascunse. Folia care acoperă tubul împiedică împrăştierea 
în cazul spargerii unităţii.

Aria de acoperire: 40 m2

Cod Culoare Dimensiune
KV-32513 Magnolia 21 x 47 cm
KV-32527 Alb 21 x 47 cm

CHAMELEON® VEGA

Unitatea Chameleon® Vega este o capcană UV pentru muşte elegantă, 
puternică şi economică. Are un design elegant, extrem de subţire, 
combinat într-o structură complet din oţel inoxidabil.
Unitatea Chameleon® Vega este dotat cu noile tuburi UVA T4 de 14 
watt, de înaltă eficienţă, cu tehnologie Reflectobakt® integrată, operată 
de un balast electronic modern pentru a asigura combaterea eficientă 
a muştelor cu costuri reduse.

Aria de acoperire:  150 m2

Cod Dimensiune
KV-32525 30 x 57.5 cm

CHAMELEON® TUBURI ŞI BENZI LIPICIOASE 

Benzi lipicioase cu o suprafaţă mare de prindere. Se folosesc frecvent 
benzi negre pentru a ascunde insectele prinse. Pe benzile gri sunt 
imprimate grile de referinţe care uşurează monitorizarea şi numărarea 
insectelor prinse. Tuburile sunt acoperite cu un fluoropolimer Teflon® 
pentru a reduce semnificativ riscul contaminării cu sticlă spartă sau alţi 
poluanţi fără a compromite eficienţa tubului.

Cod Unitate
KV-32520 tuburi securizate
KV-32511 benzi lipicioase din hârtie
KV-32519 benzi lipicioase din plastic
KV-32515 starter



35

CAPCANE ELECTRICE PENTRU MUŞTE
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Dacă vă interesează produsele noastre de respingere a păsărilor,
vă rugăm să ne sunaţi sau să ne contactaţi prin email pentru a ofertă 
personalizată.

PRODUSE PENTRU CONTROLUL PĂSĂRILOR



substanţă activă inhibitoare a creşterii insectelor:
soluţie deosebit de eficientă, ecologică, 

împotriva mai multor insecte


