Veilig risicoprofiel
Kleine transparante druppeltjes worden in onopvallende naden en
kieren geplaatst om het risico van omgevingsvervuiling zo klein
mogelijk te houden. Bitrex is toegevoegd aan Maxforce® Quantum
om ongewenste opname door huisdieren of mensen te voorkomen.

Dosering
Gebruik binnen: 1 druppel per vierkante meter, bijv. behandel een
keuken van 10 m2 met 10 druppels of 1 druppel per strekkende meter
van een mieren looppad.
Gebruik buiten: Indien mogelijk, 2 gram (10 druppels) van het
middel rechtstreeks in het nest aanbrengen. Voor het aanbrengen
op de looppaden, geldt 1 druppel per strekkende meter met een
maximum van 2 gram (10 druppels) per nest. Na 5 tot 7 dagen
controleren of er nog voldoende middel beschikbaar is. Indien het
lokaas volledig is verdwenen en de plaag onvoldoende bestreden is,
dient de toepassing te worden herhaald.
Bij gebruik buiten, kan het middel worden aangebracht in naden
en kieren (op muren, tussen tegels etc.) daar waar de mieren
actief zijn of waar duidelijke looppaden te zien zijn. Bij voorkeur
dient het middel te worden aangebracht op plaatsen die zijn afgeschermd van regen. Als een onbeschutte plaats moet worden behandeld, dit alleen doen als geen regen binnen 24 uur wordt verwacht.
In het geval er toch regen valt binnen 24 uur, de toepassing herhalen.
Als de mierennest ingangen zichtbaar zijn, het lokaas bij voorkeur
rechtstreeks in deze ingangen aanbrengen.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik
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Nu bent ú de mierenexpert

Maxforce® Quantum
Het product blijft. De mieren niet.

Transparante en effectieve behandeling
Maxforce® Quantum is geheel transparant. U ziet alleen de resultaten.

Bestrijdt de wegmier, faraomieren en andere tropische
mieren
Maxforce® Quantum is effectief tegen suiker én eiwitliefhebbende
mieren waaronder:
• Monomorium pharaonis (de faraomier)
• Tapinoma melanocephalum (ook wel spookmier genoemd)
• Lasius spp (weg- en tuinmieren)
• Linepithema humile (argentijnse mier)
Maxforce® Quantum is een visceus lokmiddel met de werkzame stof
imidacloprid (0,03%). Maxforce® Quantum dient met een vacuüm pistool
aangebracht te worden op horizontale oppervlakken. Kleine druppeltjes
(0,5 cm) worden op mierenlooppaden, in naden en kieren, nestingangen,
keukenkastjes en in de buurt van electrische en electronische apparaten
aangebracht.

Lasius niger

Met een vacuüm pistool doet u meer in minder tijd
Tapinoma melanocephalum

Werkt binnen een paar dagen
Binnen een paar dagen na behandeling kan een enorme merkbare afname in mierenactiviteit worden waargenomen. Afhankelijk van de soort
is de kolonie binnen een paar weken volledig uitgeroeid. Echter onder
bepaalde omstandigheden, zoals bij erg grote nesten of bij her-infestatie,
kan het plaagdierbeheersingsprogramma enkele maanden duren.

Blijft maandenlang aantrekkelijk

Door gebruik van Maxforce® Quantum kunt u mieren sneller bestrijden
dan met traditionele lokdozen. Gebruik een vacuüm pistool voor het
aanbrengen van Maxforce® Quantum en verwijder de cartridge uit het
pistool zodra u gereed bent met de behandeling.
Met een cartridge van 30 gram kunt u 150 lokaaspunten van 0,2 gram
plaatsen. Dit betekent dat 1 cartridge volstaat voor de behandeling van
15 appartementen(1) tegen een plaag van tropische mieren.

Monomorium pharaonis

Maxforce® Quantum is zeer aantrekkelijk voor mieren en blijft minstens
3 maanden zacht. De mieren eten van de druppel, keren terug naar hun
nest en geven het door in de hele kolonie. Aangebrachte lokaaspunten
blijven ten minste 12 weken effectief. Zo lang lokaaspunten op de juiste
plaats aanwezig zijn, zal her-infestatie worden voorkomen.

Linepithema humile

(1) Uitgaande van een mierenplaag in een
standaard keuken van 10m².

