
ALPHI WP                                                    

Samenstelling : 10% Azamethiphos     

 

Dosis : 500g ALPHI WP oplossen in 500 ml lauw water voor 200m² 

tot 400m² te behandelen vloeroppervlakte. De bekomen pasta 

aanstrijken op een 30 tal “spots” van ± 20 cm bij 30 cm en dit vooral 

op die plaatsen waar vliegen zich bij voorkeur ophouden zoals 

vensterbanken, deurkozijnen, zonnige wandoppervlakken, 

bezoldering, hokwanden, enz… 

Werkingsduur : 4 tot 6 weken.  

 

 

 

SHEILA  

Samenstelling : 1% Azamethiphos + 0,02% 9-Tricoseen 

 

Dosis : 200 g SHEILA per 100 m² vloeroppervlakte uitstrooien in 

een dunne laag op horizontale vlakken, bijv. op muren, op een 

stuk karton of in de granulaatverdeler en dit op verschillende 

plaatsen. Vervang het lokaas wanneer het vuil is of bedekt met dode vliegen. 

 

Werkingsduur: 3 tot 4 weken.  

Verpakking: 500 g of 2 kg 

 

 

 

 

 

 



 

BOMBEX PEBBYS  

Samenstelling: 250 g/l permethrin 

Dosis en gebruik: Verstuiven van 25 ml in 5 liter water voor 100 m². 

Dit product is een combinatieformule van snel- en langwerkende 

microcapsules. Nawerking 12 weken. Licht- en stofbestending. 

Verpakking: 750 ml 

 

 

PERMAS COMBI 250EC 

Samenstelling: 100 g/l permethrin     

Dosis en gebruik: Vernevelen onder lage druk met de 

rugsproeier. Gebruik 100 ml per 10 l water of per 100 vierkante 

meter. Behandel op muren of wanden en dit om de twee 

weken. Dit product is een vloeibaar biocide.  

Verpakking: 1 l 

 

PESGUARD CT2.6 

Samenstelling: clothianidin 

Dosis en gebruik: Mengen met water en uitstrijken op metaal, glas, 

hout etc. Nieuw snel- en langwerkende actieve stof! 500 ml= 200m². 

Ideaal in combinatie met de Bombex Pebbys. 

Verpakking: 500 ml 

 

 



MUSCAMATIC FREE FLY KIT 

Apparaat voor de automatische verstuivingvan parfums en van 

insecticiden op basis van natuurpyrethrum. Houdt de lokalen 

vliegenvrij met de aërosol MUSCAMATIC of verspreidt een 

aangename geur met de parfumaërosols.  

Interval instelbaar (verstuiving om de 7.5 minuten, 15 minuten, 30 

minuten..) en eveneens instelbaar 24 h of alleen overdag/’s nachts… 

Zeer geschikt in horeca, privé, stallen en overal waar vliegen- of 

geuroverlast is. 

Doelorganisme: vliegen, muggen en ander vliegend ongedierte (huisvliegen, stalvliegen, fruitvliegjes, 

motmugjes….) Eveneens ideaal om plaatselijk insecten (kakkerlakken, zilvervisjes, fruitvliegjes) uit 

hun schuilplaatsen te verdrijven ( o.a. voor- en na- controles) 

Dosis: 1 dosis voor 160 m³ 


