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Maur

MAUR
Maur er sosiale insekter som lever i organiserte
samfunn bestående av et stort antall individer.
De opptrer både som nytte- og skadedyr.
I naturen er de en viktig del av faunaen og spiller en
sentral rolle i økosystemet. Innendørs kan maur forårsake
skade ved for eksempel å ødelegge isolasjon, samt
bygge reir i treverk. De kan også være smittespredere
og fremkalle allergi (Faraomaur). Ved bekjempelse
er det viktig å vite hvilken maurart man skal bekjempe
(om den skal bekjempes i det hele tatt), slik at riktig
metode benyttes.
De mest utbredte maurarter i Norge,
som kan gjøre skade er:
∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕

Faraomaur
Stokkmaur
Svart jordmaur
Brun jordmaur
Svart tremaur
Sauemaur
Rød skogsmaur

Maur
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MAURTABELL
Bilde

PROBLEM

Maurtue ute

Maur langs
grunnmur,
vegg, terasse

Reir i bakken

x

x

x

x

x

x

Reir inne

Synlige maur
inne

LØSNING
Trinol maurvanningsmiddel

Varenr. 24055 NOBBnr. 46439782

Mauren dør
straks den
kommer i
kontakt med
maurmiddelet

Mauren dør ikke
med en gang,
men tar med
seg maurmiddel
til tue/reir og
fôrer larver og
dronning med
maurmiddelet

x

5 703071 019074

Trinol Mauråte Granulat

Varenr. 24269 NOBBnr. 55519096

x

5 703071 017896

Trinol Maurlokkeboks

x

Varenr. 24056 NOBBnr. 46441197

x

x

5 703071 002250

Trinol Maurstrøpulver PG
Varenr. 24253 NOBBnr. 54338181

x

x

x

5 703071 015304

Swirr Maurmiddel Kit

Varenr. 24049 NOBBnr. 46249193

x

x

x

x

x

x

x

x

5 703071 002205

Swirr maurmiddel tube

Varenr. 24055 NOBBnr. 46439782
5 703071 002199

Trinol Superpermetrin Insektspray
Varenr. 24062 NOBBnr. 47900493
5 703071 010903

Trinol 810 Insektmiddel Original
Varenr. 16215-750 NOBBnr. 26591636

x

x

x

x

x

x

5 703071 000249

Maur
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TRINOL MAURVANNINGSMIDDEL

∕

Vannoppløselig pulver
til utendørs bruk.

∕

Esken inneholder 6 poser á 25 g

∕

TRINOL MAURÅTE GRANULAT

∕

Mot maur utendørs

∕

Hagekanne: En pose blandes ut
med 10 liter vann, dekker 5-10 m2

Legges ut der maur ferdes
for eksempel langs murer,
hageganger og på terrasser

∕

∕

Trykksprøyte: En pose blandes ut
med 1 liter vann, dekker 5-10 m2

Virker ved at maur tar
med seg åtet til reiret

∕

∕

Brukes på terasser, i hageganger
og langs grunnmur mm.

Kan både vannes ut og strøs
på det aktuelle stedet

∕

Reiret utryddes

∕

NOBB 46439782

∕

Lang virketid

∕

NOBB 55519096

Aktiv substans:
Tetrametrin

Aktiv substans:
Lambda-cyhalotrin

EAN KODE F-PAK

EAN KODE F-PAK

5 703071 019074

5 703071 017896

EAN KODE D-PAK

5 703071 017902

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

24055

Trinol Maurvanningsmiddel

150g

10 stk

24269

Trinol Mauråte Granulat

300g

12 stk

Maur
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TRINOL MAURLOKKEBOKS 2PK

TRINOL MAURSTRØPULVER PG

∕

Mot alle typer maur innendørs

∕

Mot maur ute

∕

Inneholder en meget effektiv
kombinasjon av signalstoffer
og aktive ingredienser

∕

∕

Boksen åpnes gjennom å vri mot
klokken inntil et ”klikk” høres

Effektiv mot alle typer
innsekter som maur,
saksedyr, kakkerlakker,
skrukketroll, sølvkre m.fl.

∕

NOBB 54338181

∕

Lukket system anbefalt av
Nasjonalt folkehelseinstitutt

∕

1 boks per 10 m² romstørrelse

∕

NOBB 46441197

Aktiv substans:
Permetrin og piperonylbutoksid

Aktiv substans:
Spinosad

EAN KODE F-PAK

EAN KODE F-PAK

EAN KODE D-PAK

5 703071 002250

5 703071 002281

5 703071 015304

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

24056

Trinol Maurlokkeboks 2pk

2 stk

20 stk

24253

Trinol Maurstrøpulver PG

250g

12 stk

Maur
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SWIRR MAURMIDDEL TUBE

SWIRR MAURMIDDEL KIT

∕

Leveres i display med 24 stk à 25ml

∕

∕

Klar til bruk

Lag dine egne maurlokke-bokser
som kan etterfylles!

∕

Ferdig gel til langtidsvirkende
kontroll av maur. Maurene lokkes til
geléen som de spiser eller får på seg.
Geléen tas med tilbake til boet
som utryddes.

∕

Pakken inneholder SWIRR maurmiddel
tube og to maurlokkebokser.

∕

Mauren lokkes til geleen som de spiser
eller får på seg. Mauren tar med seg geleen
tilbake til boet for å fôre larver (og evt også
dronning). Boet forgiftes og utryddes.

∕

De forskjellige maurartene tiltrekkes
av ulike lukter. SWIRR maurmiddel og
Trinol maurlokkeboks inneholder ulike
signalstoffer og aktive stoffer. De to
produktene utfyller hverandre ved at de
tiltrekker seg ulike maur.

∕

NOBB 46249193

∕

Meget effektiv

∕

Luktfri og økonomisk

∕

NOBB 46249185

Aktiv substans:
Acetamiprid

Aktiv substans:
Acetamiprid

EAN KODE F-PAK

5 703071 002199

EAN KODE D-PAK

EAN KODE F-PAK

5 703071 002205

5 703071 002366

EAN KODE D-PAK

5 703071 003325

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

24050

SWIRR Maurmiddel Display

25ml

24 stk

24049

SWIRR Maurmiddel Kit

1 stk

20 stk

Maur
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TRINOL MAURDISPLAY

TRINOL 810 SPRAY MOT MAUR
(VANNBASERT)

Salgsdisplay som innholder:
∕

1 stk Trinol maurdisplay

∕

20 stk Trinol maurlokkeboks

∕

24 stk SWIRR Maurmiddel tube

∕

20 stk SWIRR Maurmiddel kit

∕

12 stk maurstrøpulver

∕

12 stk granulert åte

∕

20 stk maurvanningsmiddel

∕

NOBB: 47417224

NYHET
2021

Varenr

Produktnavn

Varenr

Produktnavn

24079

Trinol Maurdisplay		

100504

Trinol 810 Spray mot maur (VANNBASERT) 		

Maur
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Insekter

INSEKTER
Insekter utgjør mer enn halvparten av alle
kjente levende organismer. Cirka en fjerdedel
av klodens dyr lever av å suge næring fra
de resterende tre fjerdedeler, enten som
parasitter inne i kroppen eller som utvendige
blodsugere.
Noen få arter har tilpasset seg til å leve av mennesker
og andre kan også sjenere oss når vi er utendørs, eller
fordi de lever på dyrene vi omgås. Andre insekter
som sommerfugler og bier er viktige for miljøet ved
å bestøve blomster og andre planter. Insekter finnes
nesten overalt, men det er du som skal avgjøre om
og hvordan de skal bekjempes.
Gjennom reising og import har vi fått flere insekter
innendørs. Trinol Skjeggkrefelle, Trinol Sølvkrefelle eller
Trinol Veggdyrfelle er enkle, giftfrie produkter du kan
bruke for påvisning.

Insekter
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TRINOL SUPER PERMETRIN INSEKTSPRAY

TRINOL VEPSESKUM

∕

Med forlengelsesdyse

∕

Skumspray til utrydding av vepsebol

∕

Dreper insekter raskt

∕

Rist flasken godt

∕

For bekjempelse av blant
annet maur, veps, fluer, stripet
borebille, husbukk, edderkopper,
kakerlakker, skjeggkre
og lignende

∕

Strålen rekker 2-4 meter

∕

Spray mot bolet slik at det dekkes helt

∕

Bolet bør behandles tidlig om morgenen
eller sent på kvelden når alle vepsene er
inne i bolet

∕

Forlengelsesdyse brukes
på bol i hulrom og sprekker

∕

NOBB 46219418

∕

Langtidsvirkning: 4-6 uker

∕

NOBB 47900493

Aktiv substans:
Permetrin, pyretrin og
piperonylbutoksid

Aktiv substans:
Tranflutrin, cyflutrin og piperonylbutoksid

EAN KODE F-PAK

5 703071 010903

EAN KODE D-PAK

EAN KODE F-PAK

5 703071 002236

5 703071 002731

EAN KODE D-PAK

5 703071 002335

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

24062

Super Permetrin insektspray

500 ml

20 stk

24046

Trinol Vepseskum

300 ml

12 stk

Insekter
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TRINOL 810 INSEKTMIDDEL

TRINOL 810 INSEKTMIDDEL ¼ PALL

∕

Oljebasert permetrinmiddel

∕

¼ pall med 48 stk

∕

Forebyggende og bekjempende
universalmiddel mot alle typer
insekter innendørs og utendørs

∕

NOBB 26591644

∕

Virker mot maur, fluer, sølvkre,
veps, møll, midd, flått, edderkopper, kakerlakker m.fl .

∕

Langtidsvirkning: 7-8 uker

∕

NOBB 26591636

Aktiv substans:
Permetrin, pyretrin og
piperonylbutoksid

Aktiv substans:
Permetrin, pyretrin og
piperonylbutoksid

EAN KODE F-PAK

5 703071 000249

EAN KODE D-PAK

5 703071 002786

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

16215-750

Trinol 810 Insektmiddel

700 ml

6 stk

16215-45

Trinol 810 insektmiddel, ¼ pall

700 ml

48 stk

Insekter
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TRINOL INSEKTBARRIERE 400 ML

∕

Spray en barriere rundt åpne vinduer
og dører for å hindre mygg og andre
insekter i å komme inn.

∕

Spray en barriere rundt terrasse/
balkong/platting for å beskytte
uteplassen mot mygg og andre
insekter.

∕

Virker i 8 timer mot flyvende insekter
og i 3 uker mot krypende insekter.

∕

Rist flasken før bruk og spray 3-4
sekunder per lineære meter med
en avstand på 30-40 cm

∕

400 ml rekker til ca 50 m barriere

∕

NOBB 50772903

TRINOL FREEZE SPRAY

NYHET
HØST
2020!

Aktiv substans:
Transflutrin, cyflutrin, piperonylbutoksid,
eucalyptus olje

EAN KODE F-PAK

5 703071 004643

EAN KODE D-PAK

5 703071 004612

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

24167

Trinol Insektsbarriere

400 ml

12 stk

100507

Trinol Freeze Spray

500 ml

12 stk

Insekter
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TRINOL SKJEGGKREFELLE MED ÅTE

TRINOL SKJEGGKREFELLE UTEN ÅTE

∕

Pakken inneholder 9 limfeller og 5g åte
i dispenser

∕

Pakken inneholder 9 limfeller

∕

For påvisning av skjeggkre innendørs

∕

For påvisning av skjeggkre innendørs

∕

Åtet øker sannsynligheten for fangst

∕

Giftfri

∕

Giftfri

∕

Denne pakken inneholder ikke åte.

∕

Riv fellene forsiktig fra hverandre. Fjern
arket som beskytter limet. Trykk ut en
dose åte på limet. Brett fellen til en liten
pyramide.

∕

Riv fellene forsiktig fra hverandr
e. Fjern arket som beskytter limet.
Brett fellen til en liten pyramide.

∕

Plasseres langs gulvlister, bak/under
møbler eller inne i skap, der du har sett
eller mistenker at skjeggkre ferdes.

∕

Bruk alle limfellene i pakken på en gang

∕

NOBB 55643753

∕

Plasseres langs gulvlister, bak/under
møbler eller inne i skap, der du har sett
eller mistenker at skjeggkre ferdes.

∕

Bruk alle limfellene i pakken på en gang

∕

NOBB 55512115

EAN KODE F-PAK

5 703071 017872

EAN KODE F-PAK

EAN KODE D-PAK

5 703071 017933

5 703071 017889

EAN KODE D-PAK

5 703071 017940

Varenr

Produktnavn

Pakning		

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning		

D-pak

24266

Trinol Skjeggkrefelle med åte

1 stk = 9 limfeller og 5g åte

18 stk

24272

Trinol Skjeggkrefelle uten åte

1 stk = 9 limfeller

12 stk

Insekter
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TRINOL SØLVKREFELLE

TRINOL VEGGEDYRVARSLER

∕

∕

Limfelle for påvisning av veggedyr

∕

Plasseres mellom madrass og sengeramme,
mellom madrasser, eller andre steder
i nærheten av senger

∕

Kontakt huseier og vis fram
fellen dersom du fanger noe.

∕

Er du huseier, kontakt et skadedyrfirma og
vis fram fellen dersom du fanger veggedyr.

∕

Hotell, campinghytter, ungdomsherberger
og studenthjem er utsatte fordi det er stor
gjennomtrekk av overnattende mennesker.

∕

Man kan få veggedyr med hjem i bagasje,
brukte møbler og brukt sengetøy. Veggdyr
kan spre seg mellom leiligheter i samme bygg.

∕

Har man først fått veggedyr så er det vanskelig
å bli kvitt dem. Huseier bør derfor oppsøke
profesjonell hjelp.

∕

Informasjon om veggedyr finnes
bl.a hos Folkehelseinstituttet: fhi.no
Skadedyrtelefonen: 21 07 77 00.
Eller kontakt et skadedyrfirma.

Giftfri limfelle for påvisning av
sølvkre og andre krypende
insekter

∕

Pakken inneholder 2 plastfeller
med lim og 2 tabletter (lokkestoff)

∕

Løft av lokket på fellen og legg en
tablett i midten. Lukk fellen og
plasser den på gulvet eller andre
steder man mistenker sølvkre. Det
er noen spor i fellen der insekter
kan krype inn, det er viktig at
sporene legges ned mot gulvet.

∕

∕

Sølvkre liker varme steder med
høy luft fuktighet og finnes ofte
på bad eller kjøkken. Funn av
sølvkre kan være indikasjon på
fuktproblem.
Skjeggkre er i samme familie som
sølvkre, de liker varme og fuktighet,
men tåler tørrere omgivelser, og kan
dermed observeres i alle rom.

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

100705

Trinol Sølvkrefelle

2 pk

12 stk

100575

Trinol Veggedyrvarsler

2 pk

12 stk

Insekter
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TRINOL WINDOW FLYTRAP

TRINOL FLUESPIRAL

∕

Miljøvennlig limfelle

∕

God gammeldags limfelle

∕

Benyttes for eksempel bak
blomsterpotter i vinduer

∕

Giftfri

∕

Enkel i bruk

∕

Meget rimelig

∕

Luktfri

∕

4 ruller med stifter

∕

Giftfri

∕

Lang virkningstid

∕

10 plastark á 19,2 x 4,5 cm per eske

EAN KODE F-PAK

5 703071 017971

EAN KODE F-PAK

EAN KODE D-PAK

5 703071 017988

5 703071 017964

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

100703

Trinol Window Flytrap

4 stk

12 stk

24281

Trinol Fluespiral

4 stk

6 stk

Insekter
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TRINOL FRUKTFLUEFELLE

∕

For påvisning av fruktfluer

∕

Fellen tiltrekker seg fluer gjennom
et lokkestoff uten gift (bananfluer
og eddikfluer)

∕

Fluene lokkes ned i fellen gjennom
et traktsystem, hvorfra de ikke
kommer ut igjen

∕

Brukes der hvor fluene oppleves som
irriterende som for eksempel kjøkken,
oppholdsrom, kantiner, restauranter,
rundt avfallsbeholdere etc.

NYHET
HØST
2020!

Varenr

Produktnavn

Pakning

100704

Trinol Fruktfluefelle

1 stk

Insekter
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Mygg og flått

MYGG OG FLÅTT
Stikkmygg (Culicidae) er blodsugende
insekter som kan gjøre sommeren utrivelig
for oss når de surrer rundt hodene våre og
blodtørstig angriper med kvasse våpen.
I Norge er stikkene ufarlige, men de kan være
ubehagelige med opphovning og kløe. I en rekke
land kan myggen overføre farlige sykdommer.
Malaria er best kjent. Da er beskyttelsestiltak
mot myggen ekstra viktig.

Mygg og flått
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TRINOL DEET SPRAY 40%

TRINOL MYGGSPRAY

Effektiv beskyttelse mot mygg og flått.

∕

Beskytter mot vanlig mygg i 6 timer

∕

Husmygg (Culex arter) beskytter i 8 timer

∕

Beskytter mot tropisk mygg i 2 timer

∕

Malariamygg (Anopheles arter) beskytter i 8 timer

∕

Beskytter mot flått i 7 timer

∕

Gulfeber (tiger) mygg (Aedes arter) beskytter i 8 timer

∕

NOBB 50772865

∕

Flått (Ixodes), bæreren av, blant annet, bakterien som
kan forårsake Lymes sykdom* beskytter 4 timer

*
Beskyttelsestiden kan være kortere når det
gjelder enkelte typer aggressive tropiske flått.

Aktiv substans:
Icaridin

Aktiv substans:
N,N-diethyl-m-toluamide (DEET).
DEET SPRAY ALDERSGRENSE
Minstealder til brukeren (i år) ≥13
Les og følg bruksanvisning nøye.

EAN KODE F-PAK

5 703071 004667
Varenr

Produktnavn

Pakning

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

110078

Trinol Deet Spray 40%

60 ml

24164

Trinol Myggspray

50 ml

12 stk

Mygg og flått
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TRINOL MYGGSERVIETT 8 STK

TRINOL KLØSTOPP 50 ML

∕

Beskytter mot vanlig mygg i 6 timer

∕

Lindrer irritasjoner i huden

∕

Beskytter mot tropisk mygg i 2 timer

∕

Virker kjølende

∕

Beskytter mot flått i 7 timer

∕

Inneholder Aloe Vera og mentol

∕

NOBB 50772835

∕

NOBB 50773013

Aktiv substans:
Icaridin

Aktiv substans:
Aloe Vera og mentol

EAN KODE F-PAK

5 703071 004674

EAN KODE D-PAK

EAN KODE F-PAK

EAN KODE D-PAK

5 703071 004728

5 703071 004704

5 703071 004797

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

24163

Trinol Myggservietter

1 stk = 8 servietter

12 stk

24168

Trinol Kløstopp

50 ml

6 stk

Mygg og flått
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TRINOL MYGGSPIRAL

TRINOL MYGGLYS 75 G

∕

Effektiv, god og gammeldags
måte å bli kvitt myggen på

∕

Ekte mygglys som virker!

∕

Hver eske inneholder 10 spiraler,
samt to spiralstativer.

∕

Luktfri

∕

Kan brukes både inne og ute

∕

Effektiv brenntid pr.
spiral er 8 timer.

∕

Kan tennes og slukkes flere ganger som
et vanlig stearinlys

∕

Lett å bruke, sikker virkning

∕

Brenner og beskytter i 18 timer

∕

Effektiv mot stikkmygg

∕

∕

NOBB: 29182573

Bruk et lys pr 30 kvm inne
og et lys pr 15 kvm ute

∕

Plasser lyset på underlag
som tåler varme

∕

NOBB: 50772873

Aktiv substans:
D-Alletrin

Aktiv substans:
Transflutrin

EAN KODE F-PAK

4 007167 122503

EAN KODE D-PAK

EAN KODE F-PAK

5 703071 018961

5 703071 004650

EAN KODE D-PAK

5 703071 004681

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

24098

Trinol Myggspiral

1 stk = 10 spiraler

12 stk

24165

Trinol Mygglys

75g

24 stk

Mygg og flått

|

24

Hus og hage

HUS OG HAGE
Grønske og mose er ofte uønsket og med
Trinols produkter kan du enkelt bli kvitt
problemet.
Ingen etterspyling er nødvending etter påføring, og
produktene kan brukes mot mose og på de fleste
plasser det danner seg grønske som for eksempel
på terrasser, murer, kalesjer, kledning, takpanner,
stoff, plast, drivhus, vindu, tak og gravstøtter. Velg
det som passer best av “Ferdig til bruk” produkter
eller “konsentrater”.

Hus og Hage
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TRINOL GRØNSKEKVERK

TRINOL GRØNSKEKVERK KONSENTRAT

∕

Klar til bruk

∕

Må blandes ut

∕

Brukes mot mose,
og der det danner
seg grønske

∕

∕

Brukes på tørr overflate

∕

Høyere utetemperatur
øker effekten

Brukes mot mose og på de fleste
plasser hvor det danner seg grønske
som for ekspempel på terrasser,
murer, kalesjer, kledning, takpanner,
trær, stoff , plast, markiser, vindu,
drivhus og gravstøtter

∕

Ingen etterspyling
nødvendig

∕

Brukes på tørr overflate

∕

∕

Fosfatfri

Høyere utetemperatur
vil øke effekten

∕

Bør brukes ved
temperaturer
over 10 grader

∕

Ingen etterspyling nødvendig

∕

Bør brukes ved temperaturer
over 10 grader

∕

NOBB 42548304 (1L)

∕

NOBB 44266138

∕

NOBB 41815200 (5L)
EAN KODE F-PAK 5L

EAN KODE F-PAK 1L

Aktiv substans:
Kokosbenzyldimetylammoniumklorid

7 090006 030265

7 090006 030074

EAN KODE D-PAK 1L

EAN KODE D-PAK 5L

7 090006 031262

7 090006 031279

Aktiv substans:
Kokosbenzyldimetylammoniumklorid

EAN KODE F-PAK

EAN KODE D-PAK

7 090006 030869

7 090006 031248

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

22400-1
22400-5

Trinol Grønskekverk
Trinol Grønskekverk

1 liter
5 liter

12 stk
3 stk

22300-1

Trinol Grønskekverk Konsentrat

1 liter

12 stk

Hus og Hage
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TRINOL TAKVASK

TRINOL AVLØPSÅPNER
∕

Produktet brukes til å fjerne grønske fra
tak og andre lignende overflater som:
terrasser, kalesjer, markiser, drivhus m.m

Et flytende konsentrert produkt som
løsner fett, hår, slam og såperester
i avløpsrør og vannlåser

∕

Skånsomt mot rør

∕

Trenger kun kobles til hageslangen,
doseringen skjer da automatisk

∕

Lukter friskt

∕

Tilsatt blåfarve som sikkerhet ved søl

∕

Middelet bør helst påføres
i varmt og tørt vær

∕

Egenvekt på 1,55 (tung)

∕

NOBB 43046246

∕

Etter behandling kan det ta fra
noen få dager til uker før grønsken
mister feste og forsvinner

∕

Trenger ikke etterspyling

∕

Bør brukes ved temperaturer
over 10 grader

∕

NOBB 47466160

∕

Klar til bruk

∕

Aktiv substans:
Kokosbenzyldimetylammoniumklorid

EAN KODE F-PAK

5 703071 002397

EAN KODE D-PAK

EAN KODE F-PAK

7 090006 030272

7 090006 031286

EAN KODE D-PAK

7 090006 031255

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

24065

Trinol Takvask

2,5 liter

4 stk

23002-1

Trinol Avløpsåpner

1 liter

12 stk

Hus og Hage
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TRINOL UGRESSKVERK SPRAY

TRINOL UGRESSKVERK KONSENTRAT

∕

Til ugress i plen

∕

Til ugress i plen

∕

Sprayflaske à 1l, klar til bruk

∕

Konsentrat à 500 ml

∕

Ugresskverk er tillatt brukt i gressplener
og har meget god virkning mot de vanligste
ugressarter som forekommer i plen

∕

∕

Ugresskverk spray kan brukes hele
vekstsesongen

∕

Best virkning oppnås når ugresset er i god vekst

Ugresskverk er tillatt brukt i gressplener og har
meget god virkning mot de vanligste ugressarter
som forekommer i plen, så som dyllearter,
følblom, groblad, løvetann, ryllik, soleie- og
syrearter,
tistler, tungras, tunbalderbrå, vassarve, veronika
m.fl .

∕

Tas opp gjennom bladverket og transporteres
nedover i planten, også i rotsystemet

∕

Ugresskverk skåner gresset, men skader kløver

∕

Virker selektivt mot bredbladet ugress som
dyllearter, følblom, groblad, løvetann, ryllik,
soleie- og syrearter, tistler, tungras, tunbalderbrå,
vassarve, veronika m.fl.

∕

Ugresskverk kan brukes hele vekstsesongen

∕

Plenen bør ikke klippes 2-3 dager før
og etter behandling

∕

Det er tilstrekkelig at bladverket fuktes

∕

NOBB 43136974

∕

NOBB 43137012

Aktiv substans:
Diklorprop, MCPA, Dikamba

EAN KODE F-PAK

OBS. Skader kløver i gressplen, men
plengresset blir ikke skadet. Unngå å
få Ugress Kverk Spray på nyttevekster
og prydplanter. Foreta skjermet
sprøyting under eller nær frukttrær,
bær- og prydbusker. Unngå avdrift
til grønnsakvekster og blomsterbed.
Skade på nytt eplanter kan reduseres
ved straks å fjerne blad som har fått
væske på seg. Sprøyt med en avstand
på min. 30 cm til gresset.

5 703071 010934

Aktiv substans:
Diklorprop, MCPA, Dikamba

EAN KODE F-PAK

OBS. Unngå å få ugresskverk på
nyttevekster og prydplanter. Foreta
skjermet sprøyting under eller
nær frukttrær, bær- og prydbusker.
Unngå avdrift til grønnsakvekster og
blomsterbed. Skade på nytteplanter
kan reduseres ved straks å fjerne
blad som har fått væske på seg.
Sprøyt med en avstand på min.
30 cm til gresset.

5 703071 010941

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

19500-1000

Trinol Ugresskverk Spray

1l

12 stk

19500-500

Trinol Ugresskverk Konsentrat

500 ml

12 stk

Hus og Hage
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TRINOL MOT BLADLUS

TRINOL MOT UGRESS

∕

Spraits AF

∕

Endital AF

∕

Hurtigvirkende

∕

Klar til bruk

∕

Klar til bruk

∕

Hurtigvirkende

∕

Middelet virker i kontakt med insektene.

∕

Plantevernmiddel mot ugress

∕

En insektspray med hurtig virkning mot
skadedyr på stue og prydplanter inne,
på friland eller i drivhus.

∕

Virkes også mot mose og alger

∕

Virker også ved lave temperaturer

∕

Virker på alle grønne plantedeler

∕

Bekjemper voksne insekter, larver og egg.

∕

Spray tidlig på morgen eller sent på
kvelden ved utendørs bruk for å beskytte
bier og andre pollinerende insekter.

∕

Sperrefrist frukt 4 dager

Aktiv substans:
Pelargonsyre

Aktiv substans:
Pyretriner, Rapsolje

EAN KODE F-PAK

EAN KODE F-PAK

5 703071 018442

5 703071 018459

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

100502

Trinol Mot bladlus

500ml

12 stk

100823

Trinol Mot ugress

1000 ml

10 stk

Hus og Hage
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Mus og rotter

MUS OG ROTTER
Mus kan gjøre stor skade på menneskelige
interesser, og er derfor regnet som en av de
viktigste skadedyrene.
I tillegg til den direkte økonomiske skaden de kan
forårsake, har de potensial til å spre sykdom. Mange
er også redde for disse små krypene, og det å vite
at man har gnagere i hus, kan gjøre at man får en
forringet livskvalitet. Det viktigste forebyggende tiltak
man kan gjøre for å unngå å få mus inn i hus, er å
sikre bygningen. Åpninger større enn 6 mm, må tettes
på en forsvarlig måte. Dette kan selvfølgelig være
tidkrevende, og i noen tilfeller nesten helt umulig.
Har man vært så uheldig å få disse inn, finnes det et
stort utvalg av både feller og gift til å bekjempe mus
med. Spesielt ved bruk av gift, er det viktig at dette
blir gjort på en forsvarlig måte, slik at forgiftning av
mennesker og andre dyr ikke forekommer.
Gift skal kun benyttes innendørs.
Følg bruksanvisningen!

Mus og rotter
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MUSETABELL
EAN

Varenavn

Bilde

Beskrivelse

Innhold

To ferdigfylte åtestasjoner klare til bruk.
Hver åtestasjon inneholder en blokk á 25 g.
Skal ikke etterfylles.

Musegiften
difetialon

To hardtslående plastfeller med åte.
Enkel å lade, enkel å tømme.

2 musefeller

To hardtslående musefeller i plast og metall.
Legg på egen åte. Enkel å lade, enkel å tømme.

2 musefeller

Syntetisk åte som proffene bruker. Tre stykker i pakken.
Velg mellom vanilje, kjøtt eller fisk. Åtet passer perfekt i
Trinol musefelle og Trinol rottefelle. Kan brukes flere ganger.

Syntetisk åte 3 stk

Åtestasjonen inneholder en hardtslående rottefelle.

1 stk rottefelle

Trinol museblokk D Frap blokk
Varenr. 24258 NOBBnr. 54607575
5 703071 015342

Trinol Powercat

Varenr. 24255 NOBBnr. 54356820
5 703071 014659

Trinol Musefelle

Varenr. 24239 NOBBnr. 53431912
5 703071 014604

Trinol Naralure

Varenr. 24277 NOBBnr. 56144393
5 703071 017100

Trinol Åtestasjon med rottefelle
Varenr. 24241 NOBBnr. 53432052
5 703071 014697

Mus og rotter
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TRINOL POWERCAT MUSEFELLE MED ÅTE

TRINOL MUSEBLOKK D FRAP BLOCK
∕

To ferdigfylte engangs åtestasjoner
mot mus inne

∕

Hardtslående plastfelle med åte

∕

Klare til bruk

∕

Enkel å lade – enkel å tømme

∕

Sterk og effektiv

∕

Åte av peanøttsmør

∕

Innholder giften difetialon som er en
andregenerasjons antikoagulant

∕

NOBB: 54356820

∕

NOBB 54607575

Aktiv substans:
Difetialon

EAN KODE F-PAK

5 703071 015342

EAN KODE F-PAK

EAN KODE D-PAK

5 703071 014659

5 703071 016165

EAN KODE D-PAK

5 703071 014666

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

24258

Trinol Museblokk D Frap Block

2 stk

20 stk

24255

Trinol Powercat med åte

2 stk

10 stk

Mus og rotter
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TRINOL NARALURE

∕

Naralure er et teknisk åte uten gift.

∕

Plasser 1 stk Naralure i hver Trinol
mus- eller Trinol rottefelle

∕

I motsetning til annen åte sitter Naralure
godt fast når den er montert i fellen.

∕

Aktiv i opptil 3 mnd

∕

Blå: Vanilje

∕

Rosa: Kjøtt

∕

Oransje: Fisk

∕

NOBB: 56144393

EAN KODE F-PAK

5 703071 017100

TRINOL MUSEFELLE

EAN KODE D-PAK

∕

2 stk hardtslående musefeller
i plast og metall

∕

Enkel å bruke

∕

Legg på Trinol Naralure eller
annet åte. Spenn fellen.
Plasseres langs vegg

∕

Hygienisk, kan tømmes
uten å berøre mus

∕

NOBB: 53431912

EAN KODE F-PAK

5 703071 017131

5 703071 014604

EAN KODE D-PAK

5 703071 014611

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

24277

Trinol Naralure

3 stk

24 stk

24239

Trinol Musefelle

Pakning
2 stk

D-pak
16 stk

Mus og rotter
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TRINOL ROTTEFELLE

TRINOL ÅTESTASJON MED ROTTEFELLE

∕

En hardtslående rottefelle
i plast og metall

∕

Åtestasjonen inneholder en
hardtslående rottefelle

∕

Enkel å bruke

∕

∕

Legg på Trinol Naralure
eller annet åte

Åtestasjonen hindrer tilgang
til rottefellen for barn og
kjæledyr

∕

Spenn fellen. Plasseres
langs vegg

∕

∕

NOBB: 53428998

Legg på lokkemat som
peanøttsmør eller annet
pålegg. Spenn fellen.
Legg fellen i åtestasjonen.
Plasseres langs vegg.

∕

NOBB: 53432052

EAN KODE F-PAK

5 703071 014628

EAN KODE F-PAK

EAN KODE D-PAK

5 703071 014635

5 703071 014697

EAN KODE D-PAK

5 703071 018121

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

24240

Trinol Rottefelle

1 stk

12 stk

24241

Trinol Åtestasjon med Rottefelle

1 stk

9 stk

Mus og rotter
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Elektriske
skadedyrjagere

ELEKTRISK
SKADEDYRJAGERE
En giftfri måte å bekjempe skadedyr
innendørs. Elektriske skadedyrjagere
skremmer skadedyr og insekter ved
hjelp av ultralyd.
Lydbølgene oppfattes ikke av det menneskelige øre,
men er ubehagelig for mus og andre skadedyr. Ultralyd
går ikke gjennom harde materialer som vegger, glass
og tak. Bruk derfor en jager i hvert rom du vil beskytte.
De skal være tilkoblet 24 t i døgnet og det kan ta fra
1 -3 uker før man ser mus og insekter forsvinne.
Det er viktig å ikke bruke feller, gift eller annen
bekjempelse samtidig da Radarcan skadedyrjagere
skremmer/repellerer og gift/ feller tiltrekker seg mus.
Følg bruksanvisningen nøye.

Elektriske skadedyrjagere
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BÆRBAR MUS OG KAKERLAKKJAGER R105

ELEKTRISK MUS OG KAKERLAKKJAGER R106

∕

Batteridrevet med 4 stk 1,5V (ikke inkl.)

∕

Jager mus og kakerlakker med ultralyd

∕

Jager mus og kakerlakker med ultralyd

∕

Dekker 25 m2

∕

Dekker 25 m2

∕

Settes i støpsel innendørs

∕

Bruk minst en jager per rom man vil beskytte

∕

Bruk minst en jager per rom man vil beskytte

∕

NOBB 50480337

∕

NOBB 50480322

EAN KODE F-PAK

EAN KODE F-PAK

8 421581 401055

8 421581 401062

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

24147

Bærbar mus og kakerlakkjager R105

1 stk

1 stk

24146

Elektrisk mus og kakerlakkjager R106

1 stk

1 stk

Elektriske skadedyrjagere
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ELEKTRISK MUS OG ROTTEJAGER R301

ELEKTRISK SKADEDYRJAGER R200

∕

Jager mus, rotter, kakerlakker og flaggermus med ultralyd

∕

∕

Dekker 500 m2

∕

Bruk minst en jager per rom man vil beskytte

Jager mus (150 m2), maur (250 m2),
fluer (40 m2), mygg (40 m2)
og kakkerlakker (150 m2)

∕

Ledning med støpsel
for innendørs bruk

∕

Bruk minst en jager per rom du vil
beskytte mot mus, fluer, mygg og
kakkerlakker.

∕

NOBB 50480273

∕

Bruk en jager per 250 m2 hus
man vil beskytte mot maur.

∕

Settes i støpsel innendørs

∕

NOBB 50480284

EAN KODE F-PAK

EAN KODE F-PAK

8 421581 403011

8 421581 402007

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

Varenr

Produktnavn

Pakning

D-pak

24144

Elektrisk mus og rottejager R301

1 stk

1 stk

24145

Elektrisk skadedyrjager R200

1 stk

1 stk

Elektriske skadedyrjagere
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Vilomix AS
Hensmoveien 30
3516 Hønefoss
+47 32 14 01 00
retail@vilomix.no
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trinol.no

