FUMIGANTY
FUMIGANTY DEZYNFEKCYJNE
FumiFarm jest środkiem bakteriobójczym do stosowania w przemyśle spożywczym, hodowli zwierząt,
ogrodnictwie i sektorze publicznym o wysokiej efektywności bójczej w stosunku do bakterii (Salmonella
Typhimotium, etc.), grzybów (Aspergillus Niger, etc.) i wirusów.
Zmniejszony rozmiar jego cząstek pozwala na dogłębną i równomierną dystrybucję środka w zadymianym
pomieszczeniu. Może być stosowany w każdym zamkniętym pomieszczeniu.
Skuteczność bakteriobójcza potwierdzona według normy UN EN 1276 w warunkach terenowych.
Skład

Wydajność

Opakowania

7% Ortho-Phenylphenol
3.5% Aldehyd glutarowy

1 gram na 2 m³

25g, 200g, 500g, 1000g, 2000g

FumiEco jest efektywnym środkiem dezynfekcyjnym o szerokim spectrum działania i zastosowania. Jest
jednocześnie idealnym rozwiązaniem w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dzięki
unikalnemu działaniu kwasu glikolowego: łatwa biodegradacja (90% w 7 dni); brak korozji, bezzapachowy,
nietoksyczny. Zastosowanie: przemysł spożywczy, sektor publiczny, hodowla zwierząt i ogrodnictwo.
Skład

Wydajność

Opakowania

4% kwas glikolowy
1% olej oregano

1 gram na 1 m³

500g, 1000g

NATURALNE WSPOMAGANIE ODDYCHANIA
FumiVent jest naturalnym preparatem do stosowania w przypadku problemów z oddychaniem u ptaków
hodowlanych (kurczęta, kaczki, indyki) i skuteczną alternatywą dla antybiotyków. FumiVent działa również
jako naturalny środek odstraszający dla wielu gatunków owadów i stawonogów obecnych w obiektach dla
zwierząt gospodarskich.
Produkt składa się z mieszanki olejków eterycznych i daje wiele KORZYŚCI:
Łagodzi gorączki, zapobiega infekcjom, odstrasza większość owadów, buduje systemy odpornościowe,
pomoc w oddychaniu, kontroluje stres zwierząt i naturalny ból.
Skład

Wydajność

Opakowania

2,5% Olej z oregano
2,5% Olejek eter. z eukaliptusa
2,5% Olejek eter z dziurawca

1 gram na 3 m³

1000g
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FUMIGANTY OWADOBÓJCZE
FumiGuard jest doskonałym środkiem owadobójczym do stosowania w przemyśle spożywczym, hodowli
zwierząt, ogrodnictwie i sektorze publicznym do zwalczania owadów latających i biegających, np. karaluchy,
prusaki, pluskwy, rybiki cukrowe, mrówki, pchły, muchy, komary oraz inne szkodniki magazynowe takie jak:
wołki, trojszyki, czarne chrząszcze ściółkowe, skórniki, mole spożywcze. Do stosowania wewnątrz
pomieszczeń, np. w piwnicach, na strychach, w mieszkaniach, w halach magazynowych, zakładach
przetwórstwa spożywczego, budynkach inwentarskich, szklarniach i pieczarkarniach, obiektach użyteczności
publicznej, muzeach, statkach (użytkownik profesjonalny).
Skład

Wydajność

Opakowania

3% cyfenotryna

1 gram na 3 m³

20g, 120g, 360g

FumiNatur jest naturalnym insektycydem, uznawanym za niskotoksyczny dla zwierząt z ograniczoną
trwałością w środowisku, który cechuje szybkie i gwałtowne oddziaływanie na insekty przy jednoczesnym
wydłużonym efekcie działania. Jest wysoce biodegradowalny i rozkłada się szybko w obecności promieni
słonecznych (w przeciągu kilku dni). Nie utrzymuje się w glebie ani w warzywach co jest powodem dla
którego jest uważany za względnie bezpieczny w stosunku do upraw spożywczych.
Skład

Wydajność

Opakowania

2% Pyrethrum

1 gram na 2 m³

120g, 360g

FUMIGANTY NATURALNE
FumiSept zawiera olej z oregano, które jest silnym środkiem konserwującym dzięki głównemu składnikowi
Carvacrol (izomer tymolu), który jest dobrą barierą dla mikroorganizmów chorobotwórczych. W szczególności
Carvacrol został szeroko przetestowany jako środek przeciwbakteryjny w żywności w celu ochrony przed
grzybami, bakteriami Gram “+” i “–“, włącznie z Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Listeria
monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157:H7, Pseudomonas ﬂuorescens, Salmonella
typhimurium, Vibrio cholerae, and V. vulniﬁcus.
Brak pozostałości jest kolejnym kluczowym czynnikiem stosowania FumiSept wraz z naturalnymi środkami
dezynfekcyjnymi jako alternatywnymi / wspomagającymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi do zwalczania
patogennych mikroorganizmów.
Skład

Wydajność

Opakowania

9% Olej z oregano

1 gram na 1 m³

500g, 1000g

FumiNeem zawiera olej neem, który jest naturalną substancją pozyskiwaną z nasion drzewa neem. Oleje
z neem mają wiele korzystnych zastosowań, z wyjątkowymi zdolnościami do działania jako naturalna bariera
i zniechęcający wpływ na wiele gatunków owadów i stawonogów. Azadirachtyna jest najbardziej aktywnym
składnikiem oleju neem. Wpływa na układ hormonalny owadów, co utrudnia ich rozmnażanie i składanie jaj.
Azadirachtyna ma także działanie repelencyjne i zmniejsza pobieranie pokarmu przez larwy.
Pozostałe składniki oleju neem zabijają owady poprzez obniżania ich zdolności do pobierania pokarmu.
Olej z Neem jest biodegradowalny i nietoksyczny. Jest bezpieczny dla ptaków, zwierząt domowych, ryb,
zwierząt gospodarskich lub innych dzikich zwierząt. Szybko ulega degradacji podczas opadów
i w promieni słonecznych.
Skład

Wydajność

Opakowania

9% Olej z neem

1 gram na 1 m³

500g, 1000g
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