GIẢI PHÁP TỐI ƯU
Maxforce® Quantum 0.03% (12g) lan truyền giữa các cá
thể kiến trong đàn:

GEL DIỆT KIẾN

HIỆU ỨNG DOMINO
Hiệu ứng Domino diệt cả đàn. Dựa vào tập tính và
hành vi trao đổi thức ăn giữa các cá thể kiến trong
đàn.

1

Đặt gel trên đường
di chuyển của kiến

2

Kiến ăn gel và mang về tổ

CÁC LOẠI KIẾN
THƯỜNG GẶP TRONG NHÀ
KIẾN CHÂN TRẮNG

KIẾN ĐEN NHỎ

KIẾN LỬA

KIẾN GIÓ ĐEN
(KIẾN MA)

KIẾN RIỆNG

KIẾN GIÓ VÀNG

KIẾN VƯỜN ĐEN

THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG
Chứa Bitrex

3

Kiến chia sẻ gel với con khác,
kể cả kiến chúa

4

Là chất tạo đắng, ngăn trẻ em và
vật nuôi nuốt phải.
Cả đàn kiến bị tiêu diệt

Công nghệ HVL độc quyền
từ Tập Đoàn Bayer

DIỆT KIẾN HIỆU QUẢ
Hiệu quả với nhiều loại kiến khác nhau, loại bỏ hầu
hết các loại kiến thường gặp trong ngôi nhà của bạn.

Gải pháp ngăn ngừa kiến hiệu
quả. Tăng sức hấp dẫn đối với kiến.
Giữ sản phẩm ổn định đến 3 tháng
sau khi đặt gel.

Hàm lượng hoạt chất
cực thấp
Hàm lượng hoạt chất cực thấp
0,03% w/w phù hợp sử dụng trong
gia dụng và y tế.

*Đọc kỹ nhãn sản phẩm trước khi sử dụng

KHÔNG GIAN ĐA DẠNG

Nhà hàng

Maxforce® Quantum 0.03% (12g) phù hợp xử lý cho
nhiều khu vực khác nhau.
Nhà ở
Nhà ở

Văn phòng

Khuc vực công cộng

Bệnh viện

VỊ TRÍ ÁP DỤNG

Fostering

heathy
environments
where we live, work & play

Nhà
Nhàhàng
hàng

Trên đường đi của kiến

Cạnh cửa sổ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Để tăng hiệu quả sử dụng,nên đặt gel ở nhiều
vị trí khác nhau.
Nhà ở

Góc bồn rửa

Góc cạnh tủ

Góc nhà

Vết nứt trên tường

Khu vực bếp

Nhà tắm

LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
Đặt gel vào các khe hở vết nứt trên tường, sàn
gạch, nơi kiến thường xuyên di chuyển.

LIỀU DÙNG
Nhỏ 1 giọt (0.2g) cho mỗi mét chiều dài trên đường
đi của kiến.
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*LƯU Ý: Đặt nơi không mưa, nếu phải đặt ở nơi
có mưa, cần đảm bảo đặt gel 24h trước khi
mưa; nếu mưa trong 24h sau khi đặt, phải đặt
gel lại.

