Hiệu lực với nhiều loại gián

GIẢI PHÁP TỐI ƯU
Maxforce® Forte (20g) được lan truyền giữa các
cá thể gián trong đàn.

BẢ DIỆT GIÁN

CÔNG NGHỆ CONTACT X

Maxforce® Forte (20g) có hiệu quả trên nhiều loại gián.
Tiêu diệt gián ở tất cả các giai đoạn trong vòng đời của
chúng (trừ giai đoạn trứng).

VÒNG ĐỜI CỦA LOÀI GIÁN

Bằng công nghệ Contact X, mặc dù gián non ít di
chuyển, vẫn bị tiêu diệt khi ăn phải xác gián chết
hoặc trao đổi với các con gián khác đã ăn bả.
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Gián bị hấp dẫn bởi
Maxforce® Forte

Gián ăn bả và bắt đầu chết
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Contact X, Maxfore®
Forte lan ra cả đàn
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Cả bầy gián bị tiêu diệt chỉ
với lượng nhỏ Maxforce® Forte

THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG

Chứa Bitrex
Hiệu lực trong thời gian dài
Bả khi đươc đặt có thể còn hiệu lực từ 3 đến 6 tháng.

Là chất tạo đắng, giúp ngăn trẻ
em và vật nuôi nuốt phải.

Hàm lượng hóa chất
cực thấp
Hàm lượng hoạt chất ít đi 200 lần so
với phương pháp phun, phù hợp sử
dụng trong gia đình.

*Đọc kỹ nhãn sản phẩm trước khi sử dụng

KHÔNG GIAN ĐA DẠNG
Maxforce® Forte phù hợp xử lý cho nhiều khu vực
khác nhau.
Nhà ở

Khu vực công cộng

Văn phòng

Bệnh viện

Fostering

heathy
environments
where we live, work & play

Nhà hàng

Nhà bếp

KHÔNG GIAN ĐA DẠNG

VỊ TRÍ ÁP DỤNG
Đặt bả trực tiếp trên sàn nhà, góc chân tường và nơi
gián thường xuất hiện.

Dưới bồn rửa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Để tăng hiệu quả sử dụng nên đặt bả ở nhiều
vị trí khác nhau.
Phòng tắm

Cạnh cửa tủ

Chân bồn rửa nhà tắm

Khe ngăn kéo

Trên ống nước

Cạnh tủ trên bếp

Sau bồn rửa

Trong nhà vệ sinh

LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG

LIỀU DÙNG
Đặt khoảng 3 giọt nhỏ (~0.6g) cho mỗi mét vuông
những nơi gián thường lui tới.
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*LƯU Ý: Đặt nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
Không đặt ở gần nơi thức ăn hay nguồn nước.

