INSECTEN IN
EN ROND HET HUIS?
BIO KILL IS DE
JUISTE KEUZE!

Tegen vliegende en
kruipende insecten

Werkt
direct

Werkt
tot 8 weken

Overal
te gebruiken

Geurloos,
maakt geen vlekken

BREEDWERKEND INSECTICIDE TEGEN
VLIEGENDE EN KRUIPENDE INSECTEN

EEN OPLOSSING
VOOR ELKE INSECTENPLAAG!

BIO KILL
SPIN
BIO KILL
MICRO
FAST

Spray tegen spinnen
■
■

■
■

Voorkomt en bestrijdt spinnen
Toepassen op vloeren, muren, ramen,
tapijten en gordijnen
De oplossing tegen een spinnenfobie!
500 ml – 2,5 l

Spray tegen alle vliegende
en kruipende insecten
■

■
■

■
■
■
■

■

Knockdown effect met onmiddellijke
werking
Extra lange nawerking (tot 8 weken!)
Nieuwe generatie formulering met twee
actieve stoffen
Gebruiksklaar
Bruikbaar in en om de woning
Geurloos en maakt geen vlekken
Bestrijdt alle vliegende en kruipende
insecten
500 ml - 2,5 l - 5 l

Spray tegen mieren
■

■

Gebruiksklare oplossing om rechtstreeks op mierennesten of looppaden te spuiten of te gieten
■ In kieren, voegen of spleten
De oplossing tegen een mierenplaag!
500 ml – 2,5 l

BIO KILL
MIER

BIO KILL
VLIEG
MUG
WESP

Spray tegen
vliegende insecten
■

■

■

Spray tegen vervelende
boosdoeners in huis
■
Werkt snel en doeltreffend
tegen vervelende insecten zoals
bedwants, kleermot en huisstofmijt
■ Lange nawerking
■ 500 ml

Snelle en krachtige werking tegen vliegen,
muggen en wespen
Voor gebruik in de woning, werken verblijfsruimten
500 ml

BIO KILL
KLEERMOT
HUISSTOFMIJT
BEDWANTS

BIO KILL
BIRDS

Spray tegen schadelijke
parasieten bij vogels
Bestrijdt hardnekkige parasieten
bij kippen, duiven en siervogels
Voor de behandeling van kippenhokken,
vogelkooien en duiventillen
■ 500 ml
■

■

BIO KILL
HUISDIEREN

Krachtige manden kussenspray
■

■

■

Kant-en-klare oplossing voor de bestrijding
van teken, vlooien, mijten,…
Toepassen als omgevingsspray op tapijten,
manden, kussens en ligplaatsen van dieren
500 ml

WIST JE DAT?

Spray tegen insecten in
en rond vuilnisbakken
■

■

■

Gebruiksklaar insecticide tegen
insecten en hun larven
Toepassen in en rond
vuilnisbakken, afvalcontainers,…
500 ml

BIO KILL MICRO-FAST,
ook de perfecte oplossing
voor grote ruimtes!
■

■

■

BIO KILL is de perfecte oplossing
voor grote ruimtes (restaurants,
scholen, kinderdagverblijven,
ziekenhuizen…)
Beschikbaar in grote verpakkingen
van 2,5 en 5 l
Gebruiksklare oplossing voor
toepassing met drukspuit

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket
en de productinformatie. Toel. Nr 2916B.
Bevat: 0.01% prallethrine + 0.1% phenotrine

BIO KILL
CONTAINER
SPRAY

Scan deze QR code
voor een productvideo
met duidelijke uitleg

Tegen vliegende en
kruipende insecten

Werkt
direct

Bio Services International NV
Jagershoek 13, B-8570 Vichte
Tel. +32 (0)56 77 24 34
info@bsi-products.com
www.bsi-products.com

Werkt
tot 8 weken

BSI0122BiKi_VL_600291

Overal
te gebruiken

Ref. 600291

Geurloos,
maakt geen vlekken

