טרמיט ג'ל – נכון מקצועית:
• מהווה מקור לחות בריכוז גבוה ובשל כך מושך אליו את הטרמיטים.
• השימוש בתכשיר מגדיל את ארגז הכלים בהתמודדות מול החרק.
• מהווה פתרון מהיר לנגיעות החרק בבית בניגוד לתהליכים הארוכים של הטיפולים האחרים.
• מהווה פתיון ולא מתבסס על מגע בלבד .מה שמגדיל משמעותית את אחוזי ההצלחה בטיפול.

• מתאים לטיפול במקומות קשיי הדברה כמו מוסדות חינוך ,בתי חולים ,מעבדות וכו'.
• מתאים לטיפול במקומות לא נגישים כמו חריצים בקיר ,מערכות חשמל ,סדקים וכו'

טרמיט ג'ל – בזכות הבטיחות:
• פתרון ספציפי לחרק הרלוונטי ומונע פיזור של עשרות ליטרים
של חומרי הדברה.
• מגייס את האזרחים להתמודדות מול התפשטות הטרמיטים
ובכך מגדיל את סיכויי השליטה בנגע.
• מהווה אפליקציה חדישה ומרעננת עבור הטרמיטים שעד היום
התמודדו עם תכשירים נוזליים.

• מאפשר מינימום חשיפה מיותרת לחומרי הדברה רעילים.
• קל ליישום.
• מינימום סיכון לאדם ולחי.
• שומר על איכות הסביבה.

טרמיט ג'ל – למען האסטטיות:
• אינו פולשני.
• אינו מצריך שימוש בקדיחות ,חפירות ונזקים למבנה.

מכיל:פיפרוניל 0.05%

• לא פוגע בשגרת החיים של דיירי המבנה.

יצרן
ובעל הרישוי

משווק
בלעדית

"טרמיט ג'ל" הינו קוטל טרמיטים על בסיס פיתיון אטרקטיבי המיועד ליישום באתרים
בהם יש נגיעות של טרמיטים "טרמיט ג'ל" יעיל להדברת מינים שונים של טרמיטים
כגון :טרמיט קרקע ,טרמיט עץ ואחרים.
הוראות השימוש :מצא את מנהרות הבוץ של הטרמיטים ובעזרת סיכה או
אמצעי חד אחר ,חשוף מעט מהבוץ היבש מבלי להפריע לפעילות
הטרמיטים במקום .במקומות שחשפת ,יש ליישם  3-6טיפות בקוטר 4 – 8
מ"מ [ 0.30-0.60גר'] במרחק של  2-3ס"מ אחת מהשנייה בהתאם
לנגיעות.

מומלץ להשתמש
ב"טרמיט ג'ל" כתוספת
לפעולות הדברה נוספות
כנגד אוכלוסיות אשר לא
נראות על פני השטח.

טיפול בתעלת בוץ ( )TUBEבאמצעות טרמיט ג'ל

בתוך המבנה :יש להניח את הפיתיון במקומות בהם נצפו סימני הטרמיטים
כגון :מנהרות בוץ על פני השטח ,על קירות ,על רהיטים .כמו כן ,במשקופי
דלתות שבהם נראית התנפחות העץ וכן יש חלל שנוצר עקב הימצאות
הטרמיטים .בסדקים ובחריצים בקירות ,רצפות או תקרות .יש לחזור על
הטיפול לפי הצורך .יש להימנע מליישם את התכשיר במקומות פתוחים או
חשופים ,במקומות בהם מכינים מזון ,במקומות מאובקים ,לחים או
שמנוניים או במקומות בהם הג'ל עלול להיות מורחק במהלך עבודות ניקיון
שגרתיות .יישום מחוץ לבתים ומבנים :הניחו מנות קטנות של פיתיון
(בגודל  4 – 8מ"מ קוטר) ,במקומות שנראו סימני טרמיטים כגון :תעלות
בוץ במשטחים חיצוניים כגון משטחי עץ ,גזעי עצים ושיחים יבשים ,הניחו
פיתיון ליד סדקים וחריצים שבהם נראים סימני בוץ ו/או חללים שיצרו
הטרמיטים .במשקופי דלתות מצאו את החלל שיצרו הטרמיטים והחדירו
מהפיתיון .יש לחדש את הפיתיון בהתאם לצורך .בשטחים פתוחים הפיתיון
מתייבש במהירות גבוהה ויש לחזור על הטיפול בתדירות צפופה יותר .הנח
את הפיתיון במקומות בהם אין גישה לילדים ולחיות מחמד .בתום השימוש
יש להחזיר את המזרק לקופסת הקרטון.
הערה :אין לטפל בפיתיון במקום
בו בוצעה פעולת הדברה בו
זמנית מאחר והריסוס על הפיתיון
גורם לדחייה של הטרמיטים
לאכול את הפיתיון .אל תטפל
בפיתיון במקום בו יש שטיפה
רבה.

