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UNI spreje proti hmyzu - univerzální
Biolit UNI - proti létajícímu a lezoucímu hmyzu
Vysoce účinný univerzální prostorový sprej proti široké škále létajícího a lezoucího hmyzu.
Univerzální použití, hubící účinek
Působí na širokou škálu lezoucího a létajícího hmyzu
(mouchy, komáry, pavouky, šváby, rusy, vosy, mravence atd.)
l Vhodný i k monitorování hmyzu díky vypuzujícímu účinku
l Dlouhodobá odpuzující účinnost - až několik týdnů po aplikaci
l Použití: domácnost, interiéry
l

Velikost balení

200 ml

400 ml

l

EAN výrobku

8 590 005 753 534

8 590 005 753 596

EAN kartonu

8 590 005 253 539

8 590 005 253 591

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 119

Počet ks v kartonu

10

10

Doba použitelnosti

72 měsíců

72 měsíců

Biolit UNI KIDS - proti létajícímu a lezoucímu hmyzu
Vysoce účinný univerzální prostorový sprej na hubení a odpuzování široké škály létajícího a lezoucího hmyzu v prostorách, kde
pobývají děti či v místech s vysokou koncentrací hmyzu.
Univerzální použití - hubí + 3D odpuzující efekt
l Působí na širokou škálu lezoucího a létajícího hmyzu (mouchy, komáry,
pavouky, klíšťata, mravence atd.)
l Při použití v interiéru nahrazuje elektrické odpařovače
l Vhodné pro regulaci hmyzu tam, kde pobývají děti či je vysoký výskyt hmyzu
l Zvýšená likvidační účinnost až 8 hodin po aplikaci
l Použití: interiéry, domácnost, exteriéry (např. kempy, terasy, stany)
l

Velikost balení

400 ml

EAN výrobku

8 590 005 010 804

EAN kartonu

8 590 005 010 811

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013157

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

Biolit UNI PLUS - proti létajícímu a lezoucímu hmyzu
Vysoce účinný univerzální prostorový sprej na hubení a odpuzování široké škály létajícího a lezoucího hmyzu v prostorách
s vysokou koncentrací hmyzu.
l
l

l
l
l

Univerzální použití - hubí + 3D odpuzující efekt
Působí na širokou škálu lezoucího a létajícího hmyzu (mouchy, komáry, pavouky,
šváby, rusy, vosy, mravence atd.)
Zvýšená likvidační účinnost až 8 hodin po aplikaci (dlouhodobý účinek testován SZÚ Praha)
Se svěží vůní citrónů
Použití: interiéry, domácnost, exteriéry (např. kempy, terasy, stany)

Velikost balení

400 ml

EAN výrobku

8 590 005 008 856

EAN kartonu

8 590 005 008 863

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 140

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

Elektrické odpařovače - Létající hmyz
Biolit elektrický odpařovač s tekutou náplní 60 nocí - proti komárům
Elektrický odpařovač do interiérů s tekutou náplní určený k ochraně proti komárům a dalším druhům malého hmyzu.
l
l
l
l
l

Univerzální použití odpařovače - kompatibilní s tekutými náplněmi i polštářky
Hubí komáry, pakomáry, pakomárce a další druhy malého hmyzu
Lze používat v blízkosti psů a rostlin
Účinná ochrana až 60 nocí (1 noc = 8 až 10 hodin)
Použití: interiéry - ložnice a další obytné místnosti

Velikost balení

1 ks + NN 46 ml

EAN výrobku

8 590 005 790 928

EAN kartonu

8 590 005 090 929

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 012 990

Počet ks v kartonu

12

Doba použitelnosti

60 měsíců

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

3

Biolit tekutá NN do el. odpařovače 60 nocí - proti komárům
Tekutá náhradní náplň pro elektrické odpařovače Biolit určena k ochraně proti komárům a dalším druhům malého hmyzu.
l
l
l
l
l

Univerzální použití - náplň je kompatibilní s ostatními univerzálními odpařovači Biolit
Hubí komáry, pakomáry, pakomárce a další druhy malého hmyzu
Lze používat v blízkosti psů a rostlin
Účinná ochrana až 60 nocí (1 noc = 8 až 10 hodin)
Použití: interiéry - ložnice a další obytné místnosti

Velikost balení

1 ks NN 46 ml

EAN výrobku

8 590 005 001 598

EAN kartonu

8 590 005 001 796

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 010

Počet ks v kartonu

24

Doba použitelnosti

60 měsíců

Biolit NN polštářky do elektrického odpařovače - proti komárům
Náhradní polštářky pro elektrické odpařovače Biolit určené k ochraně proti komárům a dalším druhům malého hmyzu.
NOVINKA
l

l
l
l
l

Univerzální použití - polštářky jsou kompatibilní s ostatními
univerzálními odpařovači Biolit
Hubí komáry, pakomáry, pakomárce a další druhy malého hmyzu
Lze používat v blízkosti psů a rostlin
Účinná ochrana: 1 polštářek na 1 noc (8 až 10 hodin)
Použití: interiéry - ložnice a další obytné místnosti

Velikost balení

20 ks

30 ks

EAN výrobku

8 590 005 790 942

8 590 005 012 747

EAN kartonu

8 590 005 090 943

8 590 005 012 754

Počet ks v kartonu

24

24

Doba použitelnosti

60 měsíců

60 měsíců

Biolit Green Tea Aroma NN do el. odpařovače 60 nocí - proti komárům
Tekutá náhradní náplň s vůní zeleného čaje pro elektrické odpařovače Biolit určena k ochraně proti komárům
a dalším druhům malého hmyzu.
l
l
l
l
l
l

Univerzální použití - náplň je kompatibilní s ostatními univerzálními odpařovači Biolit
Hubí komáry, pakomáry, pakomárce a další druhy malého hmyzu
Lze používat v blízkosti psů a rostlin
S příjemnou vůní zeleného čaje
Účinná ochrana až 60 nocí (1 noc = 8 až 10 hodin)
Použití: interiéry - ložnice a další obytné místnosti

Velikost balení

1 ks NN 46 ml

EAN výrobku

8 590 005 003 288

EAN kartonu

8 590 005 003 875

Počet ks v kartonu

24

Doba použitelnosti

60 měsíců

Biolit KIDS elektrický odpařovač + tekutá náplň 45 nocí - proti komárům
Elektrický odpařovač pro děti do interiérů s tekutou náplní s výtažkem z kopretin, určený k ochraně proti komárům.

l
l
l
l
l
l

4

Speciání produkt - kompatibilní pouze s NN Biolit KIDS
Hubí komáry
Obsahuje přírodní výtažky z kopretiny
Dětská pojistka + Bitrex - extrahořká přísada proti olíznutí (ochrana dětí i domácích zvířat)
Účinná ochrana až 45 nocí (1 noc = 8 až 10 hodin)
Použití: interiéry - dětské pokoje a další obytné místnosti s výskytem dětí

Velikost balení

1 ks + NN 35 ml

EAN výrobku

8 590 005 009 440

EAN kartonu

8 590 005 009 457

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 012 976

Počet ks v kartonu

12

Doba použitelnosti

60 měsíců

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

Biolit KIDS NN do el. odpařovače 45 nocí - proti komárům
Tekutá náhradní náplň pro elektrický odpařovač Biolit KIDS pro děti do interiérů, s výtažkem
z kopretin, určený k ochraně proti komárům.
l
l
l
l
l
l

Speciání produkt - kompatibilní pouze el. odpařovačem Biolit KIDS
Hubí komáry
Obsahuje přírodní výtažky z kopretiny
Dětská pojistka + Bitrex - extrahořká přísada proti olíznutí (ochrana dětí i domácích zvířat)
Účinná ochrana až 45 nocí (1 noc = 8 až 10 hodin)
Použití: interiéry - dětské pokoje a další obytné místnosti s výskytem dětí

Velikost balení

1 ks NN 35 ml

EAN výrobku

8 590 005 009 464

EAN kartonu

8 590 005 009 471

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 012 983

Počet ks v kartonu

24

Doba použitelnosti

60 měsíců

Biolit elektrický odpařovač s časovačem + náplň 45 nocí - proti komárům
Elektrický odpařovač s časovačem do interiérů s tekutou náplní určený k ochraně proti komárům
a dalším druhům malého hmyzu.
l
l
l
l
l

Univerzální použití odpařovače - kompatibilní s tekutými náplněmi i polštářky
Hubí komáry, pakomáry, pakomárce a další druhy malého hmyzu
Časovač - automatické vypnutí po 8 hodinách (úspora nákladů)
Účinná ochrana až 45 nocí (1 noc = 8 až 10 hodin)
Použití: interiéry - ložnice a další obytné místnosti

Velikost balení

1 ks + NN 35 ml

EAN výrobku

8 590 005 008 191

EAN kartonu

8 590 005 008 207

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 012 969

Počet ks v kartonu

12

Doba použitelnosti

60 měsíců

Biolit Plus elektrický odpařovač 60 nocí - proti mouchám a komárům
Elektrický odpařovač do interiérů s tekutou náplní určený k ochraně proti komárům, mouchám
a dalším druhům malého hmyzu.
l
l
l
l
l

Univerzální použití odpařovače - kompatibilní s tekutými náplněmi i polštářky
Hubí komáry, mouchy, pakomáry, pakomárce a další druhy malého hmyzu
2v1 efektivní spojení ochrany před komáry i mouchami
Účinná ochrana až 60 nocí (1 noc = 8 až 10 hodin)
Použití: interiéry - ložnice a další obytné místnosti

Velikost balení

1 ks + NN 46 ml

EAN výrobku

8 590 005 006 784

EAN kartonu

8 590 005 006 852

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 027

Počet ks v kartonu

12

Doba použitelnosti

60 měsíců

Biolit Plus tekutá NN 60 nocí - proti mouchám a komárům
Tekutá náhradní náplň pro elektrický odpařovač Biolit Plus do interiérů s tekutou náplní určený
k ochraně proti komárům, mouchám a dalším druhům malého hmyzu.
l

l
l
l
l

Univerzální použití - náplň je kompatibilní s ostatními univerzálními
odpařovači Biolit
Hubí komáry, mouchy, pakomáry, pakomárce a další druhy malého hmyzu
2v1 efektivní spojení ochrany před komáry i mouchami
Účinná ochrana až 60 nocí (1 noc = 8 až 10 hodin)
Použití: interiéry - ložnice a další obytné místnosti

Velikost balení

1 ks NN 46 ml

EAN výrobku

8 590 005 006 791

EAN kartonu

8 590 005 006 869

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 034

Počet ks v kartonu

24

Doba použitelnosti

60 měsíců

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

5

Spreje - Létající hmyz
Biolit L 007 proti létajícímu hmyzu
Vysoce účinný prostorový sprej proti široké škále létajícího hmyzu.
l
l

l

Univerzální použití na létající hmyz, hubící účinek
Působí na širokou škálu létajícího hmyzu (mouchy, komáry, ovády,
vosy, moly atd.)
Použití: domácnost, interiéry

Velikost balení

200 ml

400 ml

EAN výrobku

8 590 005 753 510

8 590 005 000 300

EAN kartonu

8 590 005 253 515

8 590 005 000 324

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 096

Počet ks v kartonu

10

10

Doba použitelnosti

72 měsíců

72 měsíců

Biolit L Sensitive proti létajícímu hmyzu
Vysoce účinný prostorový sprej proti široké škále létajícího hmyzu - zejmána proti mouchám a komárům.
l
l
l
l
l

Univerzální použití na létající hmyz, hubící účinek
Působí na širokou škálu létajícího hmyzu, zejména na mouchy a komáry
Inovované složení - s účinnými mikročásticemi ve vodném roztoku
Bez zápachu
Použití: domácnost, interiéry

Velikost balení

400 ml

EAN výrobku

8 590 005 009 501

EAN kartonu

8 590 005 009 518

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

Prostředky proti vosám - Létající hmyz
Biolit Turbo Ha-syčák na vosy
Vysoce účinný prostorový a povrchový sprej proti vosám a k ničení jejich hnízd.
l
l
l
l

Hubící účinek, ničí vajíčka i jejich larvy
Výkonný aplikátor - zásah větší dávkou účinné látky, dosah až 5 metrů
Podchlazující účinek snižující pohyblivost hmyzu
Použití: interiéry, exteriéry (místa s výskytem vos a jejich hnízd)

Velikost balení

500 ml

EAN výrobku

8 590 005 009 488

EAN kartonu

8 590 005 009 495

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 164

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

72 měsíců

Biolit Plus 007 proti vosám
Vysoce účinný prostorový a povrchový sprej proti vosám a sršňům.
l
l
l
l

6

Hubící účinek, použití i do prostoru hnízd
Výkonný aplikátor - zásah větší dávkou účinné látky, dosah na delší vzdálenost
Podchlazující účinek snižující pohyblivost hmyzu
Použití: interiéry, exteriéry (místa s výskytem vos, sršňů a jejich hnízd)

Velikost balení

400 ml

EAN výrobku

8 590 005 001 697

EAN kartonu

8 590 005 001 864

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

72 měsíců

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

Biolit ECO lapač vos, sršňů a much - na monitorování
Vysoce účinný lapač vos, sršňů a much pro použití v exteriérech.
l
l
l
l
l

Vhodný doplněk ke sprejovým hubícím přípravkům
Obsahuje přírodní potravinářské atraktanty - bez insekticidů
Chytá i vosí královny
Lapač není aktivní pro jiné druhy hmyzu (včely a jiné užitečné členovce)
Použití: exteriéry (zahrady, dvory, hospodářské prostory, přístřešky apod.)

Velikost balení

1 ks + NN 200ml

EAN výrobku

8 590 005 007 262

EAN kartonu

8 590 005 007 279

Počet ks v kartonu

12

Doba použitelnosti

36 měsíců

Prostředky proti molům - Létající hmyz
Biolit M 007 proti molům šatním s vůní levandule
Vysoce účinný prostorový sprej na hubení šatních molů
l
l
l
l
l

Hubící účinek, ničí dospělé moly i jejich larvy
Suchá konzistence spreje, aplikace možná přímo na oděvy
S vůní levandule
Aplikace při výskytu molů nebo jako prevence každých 4 - 6 týdnů
Použití: interiéry (šatníky, koberce, zásuvky s prádlem, skříně atd.)

Velikost balení

200 ml

EAN výrobku

8 590 005 753 497

EAN kartonu

8 590 005 253 492

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

72 měsíců

Biolit M Gel s vůní levandule - háčky proti molům
Účinný prostředek na odpuzování a hubení molů šatních ve formě závěsných vonných háčků.
l
l
l
l
l

Hubící a odpuzující účinek
Působí na moly šatní
S vůní levandule
Chrání oděvy po dobu až 4 měsíců od aplikace
Použití: interiéry (šatníky, předsíně, zásuvky s prádlem, skříně atd.)

Velikost balení

2 ks

EAN výrobku

8 590 005 005 046

EAN kartonu

8 590 005 005 053

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 188

Počet ks v kartonu

28

Doba použitelnosti

48 měsíců

Biolit Plus M Gel s vůní levandule - háčky proti molům a roztočům
Účinný prostředek na odpuzování a hubení molů šatních a roztočů ve formě závěsných vonných háčků.
l
l
l
l
l

Hubící a odpuzující účinek - ve všech stádiích
Dvojí účinek - působí na moly šatní a roztoče
S vůní levandule
Chrání oděvy po dobu až 4 měsíců od aplikace
Použití: interiéry (šatníky, předsíně, zásuvky s prádlem, skříně, atd.)

Velikost balení

3 ks

EAN výrobku

8 590 005 006 807

EAN kartonu

8 590 005 006 838

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 195

Počet ks v kartonu

28

Doba použitelnosti

48 měsíců

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

7

Biolit ECO lapač šatních molů - na monitorování
Účinný lapač šatních molů na bázi lepivého povrchu a atraktantu.
l
l
l
l
l
l

Mechanický účinek - lepivá plocha s atraktantem přitahujícím moly
Vhodný k monitorování výskytu molů šatních
Bez zápachu
Neobsahuje insekticidy
Účinnost až 3 měsíce od aplikace
Použití: interiéry (šatníky, předsíně, zásuvky s prádlem, skříně, atd.)

Velikost balení

3 ks

EAN výrobku

8 590 005 007 941

EAN kartonu

8 590 005 007 958

Počet ks v kartonu

12

Doba použitelnosti

36 měsíců

Biolit ECO lapač potravinových molů - na monitorování
Účinný lapač potravinových molů na bázi lepivého povrchu a atraktantu.
l
l
l
l
l
l

Mechanický účinek - lepivá plocha s atraktantem přitahujícím moly
Působí na 4 nejrozšířenější druhy potravinových molů
Vhodný k monitorování výskytu potravinových molů
Bez zápachu, neobsahuje insekticidy
Účinnost až 3 měsíce od aplikace
Použití: interiéry (spíže, komory, ostatní prostory s potravinami atd.)

Velikost balení

2 ks

EAN výrobku

8 590 005 006 005

EAN kartonu

8 590 005 006 012

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 003

Počet ks v kartonu

12

Doba použitelnosti

36 měsíců

Prostředky proti mouchám - Létající hmyz
Biolit ECO mucholapka
Tradiční prostředek k ochraně před mouchami.
l
l
l
l
l

Mechanický účinek - lepivá plocha s atraktantem
Bez zápachu
Neobsahuje insekticidy
Účinnost až 3 měsíce od aplikace
Použití: interiéry a exteriéry

Velikost balení

4 ks

EAN výrobku

8 590 005 000 416

EAN kartonu

8 590 005 000 430

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 102

Počet ks v kartonu

48

Doba použitelnosti

60 měsíců

Biolit samolepka na okno proti mouchám
Dekorativní hubící návnada na okno ve tvaru květu určená k hubení much.
l
l
l
l
l
l
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Hubící účinek
Barevný potisk přitahuje mouchy, které pak požírají účinnou návnadu
Bez zápachu, bez uvolňování látek do okolí
Mouchy hynou v blízkosti návnady - nezůstávají přilepené na návnadě
Účinnost až 6 měsíců
Použití: interiéry (dětské pokoje, další obytné prostory, hospodářské prostory)

Velikost balení

4 ks

EAN výrobku

8 590 005 006 814

EAN kartonu

8 590 005 007 095

Počet ks v kartonu

48

Doba použitelnosti

36 měsíců

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

Biolit ECO jablíčko - lapač octomilek
Dekorativní lapač ve tvaru jablíčka speciálně určený k monitorování a ke snižování počtu octomilek.
l
l
l
l

Velikost balení

Dekorativní nádoba ve tvaru jablíčka s vábivým roztokem
Bez insekticidů
Účinnost až 4 týdny
Použití: interiéry (kuchyně, potravinářské provozovny, sklady ovoce apod.)

1 ks + NN

EAN výrobku

8 590 005 007 071

EAN kartonu

8 590 005 007 088

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

Spreje - Lezoucí hmyz
Biolit P 007 proti lezoucímu hmyzu
Vysoce účinný povrchový sprej na hubení mravenců a dalšího lezoucímu hmyzu.
l
l

l
l

Univerzální použití na lezoucí hmyz, hubící účinek
Působí na širokou škálu lezoucího hmyzu (mravence, šváby, rusy,
rybenky, štěnice, škvory atd.)
Dlouhodobá odpuzující účinnost - až několik týdnů po aplikaci
Použití: domácnost, interiéry

Velikost balení

200 ml

400 ml

EAN výrobku

8 590 005 753 527

8 590 005 000 317

EAN kartonu

8 590 005 253 522

8 590 005 000 331

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 126

Počet ks v kartonu

10

10

Doba použitelnosti

72 měsíců

72 měsíců

Biolit P proti lezoucímu hmyzu - s desinfekční přísadou
Vysoce účinný povrchový sprej na hubení mravenců, švábů a dalšího lezoucímu hmyzu,
s desinfekční přísadou, baktericidní a fungicidním účinkem.
l

Velikost balení

l

EAN výrobku

8 590 005 008 313

EAN kartonu

8 590 005 008 320

Univerzální použití na lezoucí hmyz, hubící účinek
Působí na širokou škálu lezoucího hmyzu (mravence, šváby, rusy, rybenky, štěnice, škvory atd.)
l Desinfekční přísada - baktericidním účinek na G-bakterie (E-Coli), fungicidní účinek
na kvasinkovité houby
l Intenzivní účinek až 2 týdny po aplikaci

400 ml

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

72 měsíců

Biolit Plus stop pavoukům
Vysoce účinný sprej k okamžitému omráčení a usmrcení pavouků a dalšího lezoucího hmyzu.
l
l
l
l
l

Hubící účinek
Působí na pavouky i další lezoucí hmyz (rybenky, šváby, rusy, mravence atd.)
Výkonný aplikátor - zesílený účinek, působení na delší vzdálenost
Účinnost až 4 týdny
Použití: interiéry, exteriéry

Velikost balení

400 ml

EAN výrobku

8 590 005 010 781

EAN kartonu

8 590 005 010 798

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

72 měsíců

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“
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Biolit TP proti lezoucímu hmyzu
Vysoce účinný povrchový mechanický sprej na hubení mravenců a dalšího lezoucího hmyzu.
l
l

l
l

Mechanický rozprašovač
Působí na mravence, šváby, blechy, štěnice, rusy, rybenky, škvory
a další lezoucí hmyz
Účinnost až 4 týdny
Použití: interiéry, exteriéry

Velikost balení

500 ml MR

EAN výrobku

8 590 005 753 541

EAN kartonu

8 590 005 253 546

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

24 měsíců

Přípravky proti mravencům - Lezoucí hmyz
Biolit Plus proti mravencům 007
Vysoce účinný a trvanlivý povrchový sprej na hubení mravenců a jiného lezoucího hmyzu.
l
l
l
l
l

Speciálně vyvinuto pro usmrcení běžně se vyskytujících druhů mravenců v domácnostech
Působí na mravence i další lezoucí hmyz
Přídavná trubička usnadňující aplikaci do obtížně dostupných míst
Účinnost až 8 týdnů po aplikaci
Použití: domácnost, interiéry

Velikost balení

400 ml

EAN výrobku

8 590 005 003 103

EAN kartonu

8 590 005 003 882

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 133

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

72 měsíců

Biolit Plus insekticidní granulát pro hubení mravenců
Insekticidní granulát určený k hubení mravenců i celých kolonií.
l
l
l
l

Určeno pro účinné a rychlé odstranění mravenců z nežádoucích prostor
Obsahuje potravinový atraktant, který mravenci pozřou a roznesou do svých hnízd
Hubící účinek na mravence a celé jejich kolonie včetně královny
Použití: interiéry, exteriéry (obytné budovy, zahrady, terasy, balkóny, cesty apod.)

Velikost balení

100 g

EAN výrobku

8 590 005 010 903

EAN kartonu

8 590 005 010 910

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, RO

8 590 005 013 058

Počet ks v kartonu

20

Doba použitelnosti

36 měsíců

Biolit účinná nástraha k cílené ochraně před mravenci
Nástraha určena k hubení mravenců i celých kolonií.
l
l
l

l
l
l
l
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Obsahuje potravinový atraktant, který mravenci pozřou a roznesou do svých hnízd
Spolehlivě hubí mravence domácí (rodu Lasius), neúčinkuje na mravence Faraony
Hubící účinek na mravence a celé jejich kolonie včetně královny a populace nově se
líhnoucí z larev a vajíček
80% snížení zamoření hmyzem do 3 týdnů (prokázáno dlouhodobými testy)
Plechová dóza dokonale brání nástrahu před přímým kontaktem s domácími zvířaty či dětmi
Účinnost až 6 měsíců od aplikace (hubící účinek se dostaví do 3-7 dnů)
Použití: interiéry (domácnosti, potravinářské či hospodářské provozovny apod.), exteriéry

Velikost balení

2 ks

EAN výrobku

8 590 005 790 911

EAN kartonu

8 590 005 090 912

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 171

Počet ks v kartonu

24

Doba použitelnosti

60 měsíců

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

Biolit past na mravence
Past určena k hubení mravenců i celých kolonií.
l
l

l
l
l

Obsahuje potravinový atraktant, který mravenci pozřou a roznesou do svých hnízd
Hubící účinek na mravence a celé jejich kolonie včetně královny a populace nově se
líhnoucí z larev a vajíček
Účinnost až 3 měsíce (hubící účinek se dostaví do 3-7 dnů)
Výhodné ekonomické balení
Použití: interiéry (domácnosti, potravinářské či hospodářské provozovny apod.), exteriéry

Velikost balení

6 ks

EAN výrobku

8 590 005 009 990

EAN kartonu

8 590 005 010 002

Počet ks v kartonu

24

Doba použitelnosti

36 měsíců

Biolit Plus - Gel proti mravencům
Vysoce účinný gel určený k hubení mravenců a celých kolonií obzvláště v obtížně dostupných místech.
Obsahuje atraktantivní medovou složku, kterou mravenci pozřou a roznesou do svých hnízd
Gelová forma umožňuje zvýšení chuťové atraktivity
l Gelová forma možňuje aplikaci do míst, která neumožňují aplikaci nástrah a pastí (spáry,
svislé zdi, stoupačky apod.)
l Hubící účinek na mravence a celé jejich kolonie včetně královny a populace nově se líhnoucí
z larev a vajíček
l Neúčinkuje na mravence Faraony
l Účinnost až 2 měsíce od aplikace (hubící účinek se dostaví do 3-7 dnů)
l Použití: interiéry (domácnosti, potravinářské či hospodářské provozovny apod.), exteriéry
l
l

Velikost balení

1 ks tuby s gelem

EAN výrobku

8 590 005 010 019

EAN kartonu

8 590 005 010 026

EAN kartonu
jazykové mutace CZ, SK, RO

8 590 005 013 041

Počet ks v kartonu

24

Doba použitelnosti

36 měsíců

Přípravky proti rybenkám - Lezoucí hmyz
Biolit ECO past na rybenky - na monitorování
Účinná past na rybenky, stínky a svinky na bázi potravinového atraktantu.
l
l
l
l
l
l
l

Mechanický účinek - lepivá plocha s atraktantem, na které se rybenky zachytí
Účinkuje na rybenky, stínky a svinky
Past odolává vlhkosti, bez zápachu
Neobsahuje insekticidy
Vhodné k monitorování výskytu
Účinnost až 3 měsíce od aplikace
Použití: interiéry (koupelny, wc, stoupačky a jiné vlhké prostory)

Velikost balení

3 ks

EAN výrobku

8 590 005 007 927

EAN kartonu

8 590 005 007 934

Počet ks v kartonu

12

Doba použitelnosti

36 měsíců

Přípravky proti švábům - Lezoucí hmyz

NOVINK A

BIOLIT ECO Past na šváby
Účinná past k odchytu švábů na bázi nevysychajícího potravinového atraktantu.

l
l
l
l
l

Speciálně vyvinutý produkt pro odchyt švábů s pomalu vysychajícím lepivým povrchem
Obsahuje přirozený potravinový atraktant, který přitahuje šváby k nástraze
Bez insekticidů
Účinnost až 90 dní od aplikace
Použití: interiéry (pod kuchyňskou linkou ve spížích, za lednicí apod., dále v koupelnách,
na toaletě, ve sklepě)

Velikost balení

2 ks

EAN výrobku

8 590 005 012 662

EAN kartonu

8 590 005 012 679

Počet ks v kartonu

12

Doba použitelnosti

36 měsíců

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“
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Repelenty
DIFFUSIL Repellent Basic
Repelentní sprej na odpuzování komárů, klíšťat a muchniček.
Působí na komáry, klíšťata, muchničky
a také na komáry tygří (Aedes Albopictus)
l Použití od 2 let věku
l Aplikace na pokožku i oděvy
l Účinnost 3-5 hodin po aplikaci
nebo do umytí
l Použití: exteriér
(při pobytu v přírodě, kempování atd.)
l

Velikost balení

CZ 75 ml

SK 75 ml

150 ml

200 ml

EAN výrobku

8 590 005 753 022

8 590 005 753 022

8 590 005 753 121

8 590 005 753 046

EAN kartonu

8 590 005 253 027

8 590 005 013 201

8 590 005 253 126

8 590 005 000 379

EAN kartonu nový design

8 590 005 013 416

8 590 005 013 201

8 590 005 013 423

8 590 005 013 430

Počet ks v kartonu

10

10

10

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

36 měsíců

36 měsíců

36 měsíců

DIFFUSIL Repellent PLUS
Repelentní sprej s vyšším procentem účinné látky na odpuzování komárů a klíšťat.
l
l
l
l
l
l

Působí na komáry a klíšťata a také na komáry tygří (Aedes Albopictus)
Zvýšený účinek (vyšší procento účinné látky)
Použití od 2 let věku
Aplikace na pokožku i oděv
Účinnost více než 6 hodin po aplikaci nebo do umytí
Použití: exteriér (při pobytu v přírodě, kempování atd.), určeno pro oblast se
zvýšeným výskytem bodavého hmyzu

Velikost balení

150 ml

EAN výrobku

8 590 005 753 053

EAN kartonu

8 590 005 000 386

EAN kartonu nový design

8 590 005 013 447

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

DIFFUSIL Repellent Dry Effect
Repelentní sprej na odpuzování komárů, klíšťat a muchniček se suchým efektem na pokožce.
l
l
l
l
l
l
l

Působí na komáry, klíšťata, muchničky a také na komáry tygří (Aedes Albopictus)
Obsahuje škrobovou složku vyvolávající sušší efekt na pokožce
Obsahuje Aloe Vera s protizánětlivým účinkem a D-Panthenol se zklidňujícím účinkem
Použití od 2 let věku
Aplikace na pokožku i oděvy
Účinnost 3-5 hodin po aplikaci nebo do umytí
Použití: exteriér (při pobytu v přírodě, kempování atd.)

Velikost balení

150 ml

EAN výrobku

8 590 005 008 337

EAN kartonu

8 590 005 008 344

EAN kartonu nový design

8 590 005 013 461

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

NOVINK A

DIFFUSIL IMPREGNACE
Voděodolná impregnace ve spreji s hubícím účinkem na komáry a klíšťata.
Chrání před vlhkostí a deštěm - určeno pro impregnaci oděvů, obuvi, stanů, spacáků a moskytiér
l Hubí komáry a klíšťata
l Není určeno k aplikaci na pokožku
l Určeno i pro aplikaci na materiály typu Gore-Tex, ostatní High-Tech membrány, všechny
druhy kůží a semiš
l Hubící účinnost až 21 dní od aplikace do vyprání
l Použití: exteriér (pro pobyt v náročných klimatických podmínkách)
l
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Velikost balení

150 ml

EAN výrobku

8 590 005 010 842

EAN kartonu

8 590 005 010 859

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

DIFFUSIL Repellent KIDS
Repelentní sprej na odpuzování komárů a klíšťat určený pro dětskou a citlivou pokožku.
l

Velikost balení

l

EAN výrobku

8 590 005 006 821

EAN kartonu

8 590 005 007 132

EAN kartonu nový design

8 590 005 013 454

Působí na komáry, klíšťata a také na komáry tygří (Aedes Albopictus)
Obsahuje Aloe Vera s protizánětlivým účinkem a D-Panthenol se zklidňujícím účinkem
l Použití doporučeno od 2 - 12 let věku
l Aplikace na pokožku i oděvy
l Pro dětskou a citlivou pokožku
l Účinnost 2 hodiny po aplikaci nebo do umytí
l Použití: exteriér (při pobytu v přírodě, kempování atd.)

100 ml

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

DIFFUSIL Repelent BABY
Repelentní mechanický sprej odpuzující komáry, klíšťata a další druhy bodavého hmyzu určený pro mladší děti a citlivou pokožku.
l
l

l
l
l
l
l
l

Působí na komáry, klíšťata a další druhy bodavého hmyzu
Obsahuje účinnou látku IR 3535 - nejbezpečnější a a vysoce repelentní
(rozsáhlé toxikologické testování)
Praktický mechanický rozprašovač
Použití doporučeno pro děti od 6 měsíců
Aplikace na pokožku i oděvy
Pro dětskou a citlivou pokožku
Účinnost 4 hodiny po aplikaci nebo do umytí
Použití: exteriér (při pobytu v přírodě, kempování atd.)

Velikost balení

CZ 100 ml

SK 100 ml

EAN výrobku

8 590 005 009 426

8 590 005 009 426

EAN kartonu

8 590 005 009 433

8 590 005 010 637

EAN kartonu nový design

8 590 005 013 478

8 590 005 013 485

Počet ks v kartonu

10

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

36 měsíců

Přípravky proti vším
Diffusil H Forte B85
Vysoce účinný přípravek k očištění pokožky hlavy a vlasů od vši dětské.
100% účinnost - složení přípravku testováno Ústavem preventivního lékařství,
LF UP Olomouc a KHS Olomouc
l Na bázi silikonových a přírodních olejů - bez insekticidů
l Působí fyzikálním účinkem - zadusí vši i jejich vajíčka (vši si nemohou vytvořit resistenci)
l Obsahuje vitamín E, který pečuje o citlivou pokožku, Andirobový olej z amazonských pralesů
známý svými odpuzujícími účinky proti hmyzu a Tea Tree olej, který má repelentní účinky
a současně chrání pokožku proti vnějším negativním vlivům
l Po aplikaci se oplachuje (1 balení až 10 aplikací)
l Použití: přípravek je vhodný pro celou rodinu, pro děti, dospělé, pro těhotné a kojící ženy
l

Velikost balení

150 ml

EAN výrobku

8 590 005 010 705

EAN kartonu

8 590 005 010 712

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

Diffusil Care
Vysoce účinný přípravek k očištění pokožky hlavy a vlasů od vši dětské.
l

l
l

l
l

100% účinnost - složení přípravku testováno Ústavem preventivního lékařství,
LF UP Olomouc a KHS Olomouc
Na bázi silikonových a přírodních olejů - bez insekticidů
Obsahuje vitamín E, který pečuje o citlivou pokožku, Andirobový olej z amazonských pralesů
známý svými odpuzujícími účinky proti hmyzu a Tea Tree olej, který má repelentní účinky
a současně chrání pokožku proti vnějším negativním vlivům
Po aplikaci se oplachuje (1 balení až 10 aplikací)
Použití: přípravek je vhodný pro celou rodinu, pro děti, dospělé, pro těhotné a kojící ženy

Velikost balení

150 ml

EAN výrobku

8 590 005 008 818

EAN kartonu

8 590 005 008 825

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“
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NOVINK A

DIFFUSILl H Prevental
Repelentní přípravek určený na preventivní ochranu před vší dětskou.
Přípravek zajistí účinnou preventivní ochranu v prostředí s výskytem vši dětské
Pokud jsou vši již ve vlasech přítomny, jsou z nich přípravkem vypuzeny. Při tom ztrácejí
jakoukoliv možnost napadnout jiné osoby. Vypuzovány z vlasů jsou i mladé larvy, které se
postupně líhnou z hnid.
l Obsahuje vysoce účinnou repelentní látku, jejíž účinnost byla ověřena jak v laboratoři, tak
v reálných podmínkách
l Použití pro ochranu dětí ve věku od 1 roku (insekticidní přípravek)
l Přípravek se neoplachuje (1 balení až 75 aplikací)
l Použití: pro ochranu ostatních členů rodiny, při výskytu v dětském kolektivu (škola, školka,
tábor apod.), pro zabránění opětovnému návratu vší (odpudit je)
l
l

Velikost balení

150 ml

EAN výrobku

8 590 005 010 729

EAN kartonu

8 590 005 010 736

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

Veterinární přípravky - Diffusil, Orthosan
Diffusil-Jonathan V - vitalizér srsti a kondicionér
Vitalizér a kondicionér na srst s provitamínem B5
l
l
l

l
l
l
l
l

Hubí blechy, vši, všivenky, klíšťata a roztoče vyskytující se v srsti zvířat
Hubí i vajíčka, larvy, kukly parazitů
Obsahuje provitamín B5 - vynikající kondicionační schopnosti, usnadňuje rozčesávání,
zlepšuje vzhled srsti
Pomáhá při napadení ektoparazity (antiparazitární účinek)
Nedráždí pokožku zvířat, vhodný také pro domácí hlodavce
Preventivně brání novému napadení parazity po dobu několika hodin/dní po aplikaci
Rozmezí mezi aplikacemi - minimálně 7 dní
Použití i na očistu a desinfekci okolí zvířat (kotce, koše, boudy, deky, koberce apod.)

Velikost balení

150 ml

EAN výrobku

8 590 005 753 138

EAN kartonu

8 590 005 253 133

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

Diffusil-Jonathan V-MR - vitalizér srsti a kondicionér
Vitalizér a kondicionér na srst s provitamínem B5 v mechanickém rozprašovači.
Hubí blechy, vši, všivenky, klíšťata a roztoče vyskytující se v srsti zvířat
Hubí i vajíčka, larvy, kukly parazitů
l Obsahuje provitamín B5 - vynikající kondicionační schopnosti, usnadňuje rozčesávání,
zlepšuje vzhled srsti
l Mechanický rozprašovač - vhodné pro zvířata, která plaší syčivé zvuky aerosolu
l Pomáhá při napadení ektoparazity (antiparazitární účinek)
l Nedráždí pokožku zvířat, vhodný také pro domácí hlodavce
l Preventivně brání novému napadení parazity po dobu několika hodin/dní po aplikaci
l Rozmezí mezi aplikacemi - minimálně 7 dní
l Použití i na očistu a desinfekci okolí zvířat (kotce, koše, boudy, deky, koberce apod.)
l
l

Velikost balení

175 ml

EAN výrobku

8 590 005 754 883

EAN kartonu

8 590 005 254 888

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

Orthosan V Forte - pěnový šampon pro psy
Pěnový šampon určený k mytí psí srsti a zároveň odstranění nežádoucích parazitů v jejich srsti.
l
l

l
l
l
l
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Hubí blechy, klíšťata a vši
Obsahuje provitamin B5 a Allantoin, které zlepšují vzhled srsti a urychlují hojení
podrážděné kůže
Obsahuje speciální přitučňovací složky, které zjemňují a dodávají pokožce pružnost
Nedráždí pokožku zvířat, vhodný také pro domácí hlodavce
Rozmezí mezi aplikacemi - minimálně 7 dní
Použití: mytí psí srsti preventivně i při výskytu parazitů v srsti

Velikost balení

150 ml

EAN výrobku

8 590 005 754 876

EAN kartonu

8 590 005 254 871

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“

Orthosan antiparazitární šampon pro psy
Šampon pro psy s antiparazitárními složkami proti obtížnému hmyzu.
l
l
l
l
l

Velikost balení

Hubí blechy, klíšťata a vši
Vynikající mycí schopnost
Nedráždí pokožku zvířat, vhodný i pro štěňata
Pro všechna psí plemena a typy srstí
Použití: mytí psí srsti preventivně i při výskytu parazitů v srsti

250 ml

EAN výrobku

8 590 005 004 261

EAN kartonu

8 590 005 004 292

Počet ks v kartonu

10

Doba použitelnosti

36 měsíců

Ochrana rostlin, zahrada
Biolit Garden - přípravek na ochranu rostlin MR, NN
Insekticidní přípravek na ochranu rostlin
l

Velikost balení

500 ml

500 ml NN

l

EAN výrobku

8 590 005 010 927

8 590 005 010 941

EAN kartonu

Pro hubení široké škály savého a žravého hmyzu
Určeno pro drobné pěstitele a zahrádkáře
l Aplikace mechanickým rozprašovačem zabrání podchlazení rostliny a jejímu
následnému odumření
l Možnost zakoupení náhradní náplně
l Použití: interiéry (byty, skleníky, fóliovníky apod.)

8 590 005 010 934

8 590 005 010 958

Počet ks v kartonu

6

6

Doba použitelnosti

24 měsíců

24 měsíců

500 ml

500 ml NN

Agrion Delta - přípravek na ochranu rostlin, NN
Insekticidní přípravek na ochranu rostlin
l
l
l

l
l

Pro hubení široké škály savého a žravého hmyzu
Určeno pro drobné pěstitele a zahrádkáře
Aplikace mechanickým rozprašovačem zabrání podchlazení rostliny
a jejímu následnému odumření
Možnost zakoupení náhradní náplně
Použití: interiéry (byty, skleníky, fóliovníky apod.)

Velikost balení
EAN výrobku

8 590 005 750 472

8 590 005 750 489

EAN kartonu

8 590 005 250 477

8 590 005 250 484

Počet ks v kartonu

10

10

Doba použitelnosti

24 měsíců

24 měsíců

Biolit ECO Garden nástraha na slimáky - na monitorování
Účinná nástraha na slimáky bez insekticidů a pesticidů.
Obsahuje speciální atraktant, který při použití s pivem láká slimáky až na vzdálenost 2 m
l Obsahuje 2 ks nástrahy a tubu s atraktantem
l Praktický tvar nástrahy s odnímatelnou mřížkou pro snadné použití
l Bez insekticidů
l Použití: exteriér (zahrady, altány, skalky apod.)
l

Velikost balení

1 ks + NN

EAN výrobku

8 590 005 008 870

EAN kartonu

8 590 005 008 887

Počet ks v kartonu

12

Doba použitelnosti

36 měsíců

„Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.“
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Sezónnost hmyzu
HMYZ

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Mravenci
Faraoni
Komáři
Mouchy
Rybenky
Švábi
Pavouci
Vosy
Moli
Blechy
Vši
Mšice
Octomilky
Klíšťata
Ovádi

Česká republika
Kontakty pro objednávky a fakturaci:
Bochemie, a.s.,
Zákaznický servis
Lidická 326, 735 95 Bohumín
Tel: + 420 596 091 351, E-mail: prodej@bochemie.cz

Sídlo společnosti:
HOMEBRANDS, a.s.
Klimentská 52
110 00 Praha 1
Česká republika
IČO: 247 86 705, DIČ: CZ 247 86 705
Tel: +420 222 316 730

Slovenská republika
Kontakty pro objednávky a fakturaci:
Bochemie Slovakia, s.r.o.
Moštěnická 3, 971 01 Prievidza
IČ: 316 16 305, DIČ: SK 2020468439
Tel: +421 (0) 46 542 2988, Fax: +421 (0) 46 542 6324
E-mail: bosl@bochemie.sk

www.biolit.eu

