BOCHEMIT FAANYAG VÉDELMÉRE SZOLGÁLÓ SZEREK ÁRLISTÁJA
Javasolt felhasználási terület: építési faanyag, szerkezeti fa,
felhordás: áztatással, szódópisztollyal, áztatással

Megnevezés

Kiszerelés Higítás Védelem beltér Védelem kültér

Nettó

Bruttó

Széles hatáskörű vízbázisú gomba és rovarölő koncentrátum, megelőző kezelésre
4 in 1 termeszek,rovarok, gomba és penész ellen
Bochemit Optimal színtelen
1kg
1:19
korlátlan ideig
min. 5év
2 165 Ft 2 750 Ft
Bochemit Optimal Zöld/Barna
1kg
1:19
korlátlan ideig
min. 5év
2 395 Ft 3 042 Ft
Bochemit Optimal Zöld/Barna
5kg
1:19
korlátlan ideig
min. 5év
11 875 Ft 15 081 Ft
Széles hatáskörű vízbázisú gomba- és rovarölő koncentrátum. Hosszantartó megelőző favédelemre szolgál,
ellenállóbb a vízzel történő kimosódással szemben. 4 in 1 termeszek, rovarok, gomba és penész ellen.
Hatóanyagok: Cypermethrin – 0,1%, Alkylbenzyldimetylammonium chlorid – 20%, Propiconazol – 0,3%, Tebuconazol – 0,3%
A szer kiadóssága: 1kg töményített szer = 50 m2
Felhasználhatósági ideje: 36 hónap
Vízzel higítható gomba- és rovarölő koncentrátum megelőző favédelemre, égéskésleltető hatású
Bochemit Antiflash színtelen
5kg
1:9
korlátlan ideig
7 100 Ft 9 017 Ft

Égéskésleltető hatásnál a keverési arány 1:1 !
Vízzel higítható gomba- és rovarölő koncentrátum megelőző favédelemre, égéskésleltető hatású.
Alkalmas épületek építésénél használt beltéri faanyagok kezelésére
A szer kiadóssága:1 kg tömény szer= 4 m2 - égéskésleltetésre, 1 kg tömény szer = 33 m2 biológiai megelőzésre

Hatóanyag: Bórsav - 200 g/kg
Felhasználhatósági ideje: 24 hónap
Töményített szer faanyag kezelésére fakárosító rovarok ellen, valamint fakárosító penész és gomba megelőzésére

Bochemit Plus színtelen

1l

korlátlan ideig

min. 5év

Töményített szer faanyag kezelésére fakárosító rovarok ellen. Továbbá megelőző védelmet nyújt
fakárosító penész és gomba ellen. Felhasználható beltérben és kültérben is fakárosító rovarokkal
megtámadott fára és mindennemű fűrészárúra.
A szer kiadóssága: 1kg töményített szer = 33 m2
Hatóanyagok: ammónium klorid-18%, tebukonazol-0,5%, flufenoxuron 0,17%, alkil dimetil benzil
Felhasználhatósági ideje: 24 hónap
A tájékoztató jellegű árlista érvényes : 2015.09.10-től visszavonásig !

3 240 Ft

4 115 Ft

