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Aquatain
100% Ekologiczny 
100% Potwierdzonej Skuteczności
Produkt do zwalczania komarów, prosty sposób dozowania, 
wydajny, bezpieczny, nie toksyczny. Do zbiorników wodnych.

Dawkowanie:  1 ml na 1m2 - 1 litr na 1000 m2  lustra wody. 
100 % skuteczność , działa do 5 tygodni , po tym czasie opada na dno 
jako krzemiany (piasek). Może być bezpiecznie stosowany w stawach 
hodowlanych, oczkach wodnych, ujęciach wody pitnej, basenach itp.

 

Dezynsekcja

Produkt został odznaczony
w 2016 roku jako najlepszy
do zwalczania komarów
na świecie 

Produkt



Preparat stosuje się do zwalczania owadów latających:
komary, komary tygrysie, muchy, osy itp. oraz owadów biegających 
i pełzających: karaluchy, mrówki, rybiki, prusaki, pluskwy, 
wołki zbożowe. Na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. 

Doskonały preparat ,do oprysku wewnątrz jak i na zewnątrz 
pomieszczeń. Na owady latające, takie jak: KOMARY, 
KOMARY TYGRYSIE, CHRZĄSZCZE, MKLIKI MĄCZNE, 
RYTEL POSPOLITY, MOLE, SZKODNIKI MAGAZYNOWE itp.

Na owady biegające takie jak: karaluchy, mrówki, rybiki, 
prusaki, termity, pchły, kleszcze itp. 
Dawkowanie 100 ml - na 10 litrów wody, do oprysku 
na zewnątrz 1 litr CIPEX na 10 tyś. m2, wewnątrz pomieszczeń 
10 litrów roztworu na 250 m2

Piretrox™
Naturalny insektycyd

Pod wpływem światła ulega biodegradacji, dzięki czemu w miejscu 
użycia nie pozostawia toksycznych pozostałości. Uważany jest 
za jeden z najbardziej bezpiecznych insektycydów.

Pojemność: 1l

Cipex
Doskonały do oprysków na komary
 

Pojemność: 1l

Stosowanie: Należy właściwie wyznaczyć obszar objęty zabiegiem. PIRETROX™ - stosuje się jako ciecz, 
w następujących dawkach: Owady biegające i pełzające: Wewnątrz pomieszczeń: przygotować roztwór 3% 
(300 ml na 10 l wody). Rozprowadzać na ścianach, podłogach, żaluzjach.
Owady latające: wewnątrz pomieszczeń, przygotować roztwór 3% (300 ml na10 l wody). Rozprowadzać na 
ścianach, podłogach, żaluzjach itp. Na zewnątrz pomieszczeń: przygotować roztwór 3% (300 ml na 10 l wody) 
i rozprowadzać go na zewnętrznych ścianach budynków, chodnikach itp. na 100-150m2 powierzchni. 
W przypadku zastosowania na osy – preparat stosować bezpośrednio na osy. 
Stosować oprysk opryskiwaczem ręcznym, przy większych powierzchniach używać opryskiwaczy ciśnieniowych.
Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: 30 min 
w przypadku zwalczania mrówek, moli spożywczych i wołków zbożowych, 60 min 
w przypadku zwalczania much i komarów, 15 min w przypadku zwalczania os.
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Sposób użycia
Stosowanie: Należy właściwie wyznaczyć obszar objęty zabiegiem. PIRETROX™ - 
stosuje się jako ciecz, w następujących dawkach: Owady biegające i pełzające: 
Wewnątrz pomieszczeń: przygotować roztwór 3% (300 ml na 10 l wody). Rozprowa-
dzać na ścianach, podłogach, żaluzjach.

Owady latające: wewnątrz pomieszczeń, przygotować roztwór 3% (300 ml na10 l 
wody). Rozprowadzać na ścianach, podłogach, żaluzjach itp. Na zewnątrz pomiesz-
czeń: przygotować roztwór 3% (300 ml na 10 l wody) i rozprowadzać go na zewnętrz-
nych ścianach budynków, chodnikach itp. na 100-150m2 powierzchni. 
W przypadku zastosowania na osy – preparat stosować bezpośrednio na osy. 
Stosować oprysk opryskiwaczem ręcznym, przy większych powierzchniach używać 
opryskiwaczy ciśnieniowych.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: 30 min 
w przypadku zwalczania mrówek, moli spożywczych i wołków zbożowych, 60 min 
w przypadku zwalczania much i komarów, 15 min w przypadku zwalczania os. 
Produkt posiada właściwości owadobójcze na zewnątrz pomieszczeń pod warun-
kiem, że nie zostanie usunięty z miejsca jego zastosowania ( np. na skutek niesprzy-
jających warunków atmosferycznych). W przypadku usunięcia produktu z miejsca 
zastosowania należy powtórzyć zabieg.

Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć wszystkie niezabezpieczone szczelnym 
opakowaniem artykuły spożywcze i pasze, a także zwierzęta hodowlane i domowe 
oraz zabawki, nieopakowane naczynia i inne przedmioty użytkowe, mogące mieć 
kontakt z żywnością. Ściany opryskane lub pomalowane produktem zabezpieczyć 
przed dostępem małych dzieci.

Stosować powyżej 1,20 m wysokości w przedszkolach, szkołach i żłobkach. W czasie 
pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Po 
pracy umyć się wodą z mydłem. W miejscu pracy zapewnić dobrą wentylację. 
Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń: 50 minut

Sprawdzony, bardzo wydajny i skuteczny preparat, do oprysku 
wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, o szybkim efekcie 
biobójczym, foto i termo stabilny , wydajny i skuteczny.
Doskonale zwalcza owady latające, takie jak: KOMARY, KOMARY
TYGRYSIE, MUCHY, CHRZĄSZCZE, MKLIKI MĄCZNE, WOŁKI ZBOŻOWE
ROZKRUSZKI, RYTEL POSPOLITY, MOLE, SZKODNIKI MAGAZYNOWE
Owady biegające takie jak: KARALUCHY,MRÓWKI, RYBIKI, PRUSAKI, 
TERMITY, SPUSZCZEL POSPOLITY, KOŁATEK, PCHŁY, KLESZCZE, 
PLUSKWY, PLEŚNIAKOWIEC LŚNIĄCY, itp.

Dawkowanie Tylko  60 ml - na 10 litrów wody, do oprysku  na zewnątrz - 1 litr PERMEXU od 10 do 15 tysięcy m2  
Wewnątrz pomieszczeń, 10 litrów roztworu  na 250 m2 Dawkowanie na gorąco/ULV , od 300 do 500 ml na 10 litrów 
nośnika, wydajność w zamgławianiu na gorąco, 10 litrów roztworu wystarcza na obszar od 10 do 20 hektarów.

Permex
Doskonały do oprysków, 
przedłużone działanie 

Rewelacyjny środek do oprysku wewnątrz jak na zewnątrz pomieszczeń, 
o natychmiastowym efekcie biobójczym, foto i termo stabilny, wydajny
i skuteczny. Doskonale zwalcza owady latające, takie jak: KOMARY,
KOMARY TYGRYSIE, MUCHY, OSY, SZERSZENIE, CHRZĄSZCZE, MKLIKI
MĄCZNE, WOŁKI ZBOŻOWE, ROZKRUSZKI, RYTEL POSPOLITY, 
MOLE, SZKODNIKI MAGAZYNOWE, MUCHÓWKI, itp.
Owady biegające takie jak:
KARALUCHY, MRÓWKI, RYBIKI, PRUSAKI, TERMITY, SPUSZCZEL 
POSPOLITY, KOŁATEK , PCHŁY, KLESZCZE, PLUSKWY,
PLEŚNIAKOWIEC LŚNIĄCY itp.

Dawkowanie od 50 do 100 ml - na 10 litrów wody, do oprysku  na zewnątrz 1 litr DEADYNY od 10 do 15 tys. m2 

wewnątrz pomieszczeń, 10 litrów roztworu na 250 m2  Dawkowanie na gorąco/ULV,  od 300 do 500 ml na 10 litrów
nośnika, wydajność w zamgławianiu na gorąco, 10 litrów roztworu wystarcza na obszar od 10 do 20 hektarów .

 

Deadyna
Doskonały na szkodniki magazynowe

Pojemność: 1l

Pojemność: 1l
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Polecany 
na pluskwy
i kleszcze



DIPTRON Fogger- to bardzo mocna mieszanina zabijająca 
insekty w postaci wydajnego aerozolu - opakowanie wystarcza 
do dezynsekcji mieszkania o kubaturze ok. 80 m3. Ze względu 
na swój skład nadaje się do zwalczania zarówno owadów 
biegających jak i latających. Produkt szczególnie polecany 
do zwalczania pluskiew domowych i roztoczy.
Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych 
lokalach, piwnicach, garażach itp.

NA PLUSKWY, PCHŁY, MOLE SPOŻYWCZE, 
MUCHY, MKLIKI, PAJĄKI, KOMARY, KLESZCZE
OSY I SZRSZENIE. ZWALCZA ROZTOCZA.

Dzieki zastosowaniu specjalnej receptury, wydzielany 
jest dym owadobójczy z mikrocząsteczkami 
wchodzącymi w kontakt ze wszystkimi powierzchniami 
i wnikający we wszystkie trudno dostępne szczeliny 
i zakamarki, przez co szybko i skutecznie zabija owady.

Diptron Fogger
Samoczynnie opróżniający się aerozol 
owadobójczy na owady latające, biegające i pełzające
Doskonały i wygodny w stosowaniu

Produkt owadobójczy wykazuje działanie wobec owadów 
latających tj. much domowych, komarów, os itp. oraz owadów 
biegających/pełzających: karaczanów, mrówek, pluskiew, 
pcheł i pająków. Działa kontaktowo i żołądkowo.

Diptron
Koncentrat do sporządzania emulsji
doskonały przy odporności na pyrytroidy

Pojemność: 1l

Pojemność: 150 ml

DAWKOWANIE: rozcieńczenie 1,4% w wodzie. Produkt DIPTRON stosowany w rozcieńczeniu 1,4% oraz ilości 
50ml/m2 poprzez natryskiwanie na powierzchnie w postaci sprayu o działaniu rezydualnym wykazał:
· Skuteczność owadobójczą przy szybkim porażeniu i całkowitej śmiertelności.
· Skuteczność trwającą co najmniej 12 tygodni po zabiegu na materiałach porowatych i nieporowatych 
(płytki ceramiczne+ beton).

Dezynsekcja

Polecany 
na pluskwy
i roztocza

na pluskwy
roztocza, osy, szersze

Zamówienia
tel. 795 799 222

ela@monagro.com.pl



Pojemność: 10l

Doskonały produkt  do wytwarzania mgły w zabiegach DDD. 
MonaFog w znaczny sposób poprawia właściwości preparatów
w zabiegach dezynsekcji i dezynfekcji. MonaFog nie ma 
w swoim składzie glikolu dietylenowego. Umożliwia 
rozprowadzenie zamgławianego preparatu w pomieszczeniu 
i może zmniejszać jego ilość konieczną do skutecznego 
zabiegu. MonaFog polecany jest w zabiegach dezynfekcji, 
dezynsekcji, zabiegach agrotechnicznych, do dezynfekcji 
i dezynsekcji w szklarniach (pustych), na przestrzeniach 
otwartych ,zwalczanie komarów, kleszczy, meszek, 
w obiektach inwentarskich, w pieczarkarniach itp.

Sposób użycia:
Preparat MONAFOG stosuje się w ilości 200-300 ml na 1l roztworu 
służącego do zamgławiania. Odpowiednią ilość preparatu dodać do roztworu 
do zamgławiania i dokładnie wymieszać. Przed użyciem zapoznać się z kartą 
charakterystyki produktu. Przy zabiegu oprysku stosujemy Monafog jako 
adiuwant, nawilżacz w ilości 100 ml - 10l roztworu służącego do oprysku.

Monafog
Produkt do wytwarzania mgły
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