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Produktów biobójczych należy używać z zacho-
waniem szczególnych środków ostrożności. Przed 

każdym użyciem należy zapoznać się z treścią 
etykiety produktu. 

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. 
Stan na dzień 02.01.2020 r.

//  Doskonała skuteczność nawet na porowatych  
powierzchniach

//  Równomierna dystrybucja i większa biodostępność  
substancji czynnej do 12 tygodni

//  Świetne efekty w zwalczaniu szerokiej gamy  
szkodników, łącznie z pluskwami

//  Znaczne zmniejszenie poziomów stężenia  
substancji czynnej w środowisku

Pierwszy zarejestrowany produkt 
wykorzystujący rewolucyjną 
technologię Partix™
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My dostarczamy produkty,

My dostarczamy produkty

a Ty zmieniasz świat
TWOJA PRACA ZNACZNIE WYKRACZA 
POZA ZWALCZANIE SZKODNIKÓW

Pomagasz swoim klientom w tworzeniu zdrowszych przestrzeni w miejscach 
zamieszkania, pracy i zabawy. Właśnie dlatego firma Bayer inwestuje w najno-
wocześniejsze rozwiązania, kompetencje techniczne i narzędzia do budowania 
biznesu dla specjalistów od zwalczania szkodników. Wspólnie możemy pomóc 
ludziom poprawić jakość życia. To nauka, rozwiązania i wsparcie, które masz 
pod ręką. To nauka dla poprawy jakości życia.

Nowa formulacja produktu

do aplikacji
 na powierzchniach
  porowatych

NALEŻY STOSOWAĆ 
RĘKAWICE OCHRONNE

NALEŻY STOSOWAĆ 
OKULARY OCHRONNE

NALEŻY STOSOWAĆ 
ODZIEŻ OCHRONNĄ



K-Othrine® PartixTM to pierwszy zarejestrowany produkt 
z nową technologią formulacji PartixTM, który stanowi 
potężne narzędzie do zwalczania szerokiego spektrum 
szkodników na każdej powierzchni:

//  doskonała skuteczność nawet na porowatych powierz-
chniach;

//  równomierna dystrybucja i większa biodostępność 
substancji czynnej do 12 tygodni;

//  świetne efekty w zwalczaniu szerokiej gamy szkodni-
ków, łącznie z pluskwami;

//  znaczne zmniejszenie poziomów stężenia substancji 
czynnej w środowisku.

Technologia PartixTM  

  od innowacji do rzeczywistości

Porowate powierzchnie, takie jak niemalowane drewno, 
tynk strukturalny, beton można znaleźć w niemal każ-
dym środowisku.

Obecnie dostępne formulacje nie zapewniają dobrych 
wyników na tych powierzchniach ze względu na wchła-
nianie i utratę substancji czynnej w szczelinach.

Dzięki nowej technologii formulacji PartixTM substancja 
czynna jest wbudowywana do 10 razy większych czą-
stek, dzięki czemu nie zostaje wchłonięta i utrzymuje 
się na powierzchni.

Porowate powierzchnie 

  nie są już żadną wymówką

Cząstki zawierające substancję czynną są także w sta-
nie stałym i mają nieregularne kształty, co zapewnia ich 
równomierne rozmieszczenie na powierzchni, na której 
pozos tają nawet do 12 tygodni, a to oznacza:

//  większą ilość substancji czynnej dostępnej do wychwy-
cenia przez owady;

//  zmniejszoną konieczność ponownej aplikacji i pona-
wiania wezwań;

//  doskonałe i powtarzalne wyniki na wszystkich powierz-
chniach przy każdym zastosowaniu. 

Produkt wykazuje skuteczność do: 

//  12 tygodni w przypadku zwalczania  
karaczanów i pluskiew; 

//  8 tygodni w przypadku zwalczania  
pająków; 

//  5 tygodni w przypadku zwalczania  
much w spoczynku; 

//  od 1 do 2 tygodni w przypadku  
całko witej eliminacji gniazda os.

Wyższy stopień

  skuteczności

Deltametryna to sprawdzona substancja czynna pro-
duktu K-Othrine PartixTM, znana z dużej skuteczności 
w zwalczaniu szerokiej gamy szkodników owadzich.

Trzy powody, dla których warto dodać produkt K-Othrine 
PartixTM do zestawu swoich narzędzi:

//  zaawansowana technologia PartixTM zapewnia szybki 
efekt porażenia;

//  doskonała skuteczność i stabilność w wysokich 
temperaturach;

//  nie powoduje nieprzyjemnego zapachu,  
umożliwiając dyskretne stosowanie.

Świetna skuteczność zwalczania

  szerokiej gamy szkodników

K-Othrine PartixTM 
pozostaje równomiernie rozmieszczony  
  na powierzchniach

Na betonie Na tynku strukturalnym Na drewnie

Koncentrat zawiesiny Mikroenkapsulacja PARTIXTM

Większość substancji czynnej 
wnika do szczelin w powierzchni.

Substancja czynna zostaje  
wchłonięta po uwolnieniu.  
Formulacje na bazie oleju  
mogą także plamić.

Substancja czynna jest zamknięta 
w dużych cząsteczek w sta-
nie stałym i pozostaje 
na powierzchni.


