
Virker i op til 
12 måneder

Efterlader  
ingen pletter

Yderst attraktiv  
for skadedyrene

Nyt aktivstof til bekæmpelse af 
skægget sølvkræ og kakerlakker 



Vi introducerer: Maxforce® Platin
Skægget sølvkræ og kakerlakker er et stigende problem i både private hjem og i industrielle 
bygninger. Begge kan være vanskelige at bekæmpe, da kakerlakker kan leve med store 
temperaturudsving, og skægget sølvkræ kan leve næsten hvor som helst i vores boliger. 

Maxforce® Platin er en helt ny formulering, som med BlueBead-teknologien og det nye aktivstof 
Clothianidin effektivt bekæmper kakerlakker og skægget sølvkræ i nymfestadiet og voksne.

// Aktiv i op til 12 måneder

// Yderst velsmagende takket være BlueBead-teknologien

// Bekæmper effektivt de mest almindeligt forekomne kakerlakker og skægget sølvkræ

// Stabil og robust formulering

// Fri for de 14 store allergener - ideel til bekæmpelse i følsomme områder

// Efterlader ingen pletter

Langtidsvirkning med BlueBead-teknologien
// I BlueBead-formuleringen er der indkapslet en ekstra smagsforstærker i små blå perler, som 

gradvist frigives, og dermed sikres langvarig tiltrækning af insekterne.

// Smagen af BlueBead-formuleringen er særligt attraktiv for nymfer.

// Maxforce® Platin er ikke baseret på enkle sukkerarter, men på komplekse kulhydrater og 
phyto-lipider. Dette modvirker aversion. 

Nyt aktivstof
// Clothianidin er et helt nyt og effektivt aktivstof

// Kan anvendes i rotation med andre aktivstoffer for at mindske resistensudvikling



Dominoeffekt
// Effekten af Maxforce® Platin kan overføres fra en kakerlak til en anden. Selv de kakerlakker som ikke har været 

i direkte kontakt med Maxforce® Platin vil også bekæmpes, når de enten spiser de kakerlakker, som er døde af 

gelen, eller spiser efterladenskaber fra kakerlakker, som har indtaget Maxforce® Platin. 

// Dette betegnes som dominoeffekten, og gør det muligt for Maxforce® Platin at bekæmpe selv de kakerlakker,  

der forbliver i skjul.

Første gel til bekæmpelse af skægget sølvkræ
// Maxforce® Platin er den første gel specielt udviklet til at kontrollere angreb af skægget sølvkræ.

// Gel er optimalt i bekæmpelsen af skægget sølvkræ, da skadedyrene kan opholde sig i følsomme miljøer. 

Effektiv kakerlakbekæmpelse
// Testet på alle typer kakerlakker og bevist attraktiv (pallatibel) selv for de arter, som viser aversion mod anden lokkemad. 

// Laboratorie- og feltforsøgsdata bekræfter effektiv bekæmpelse af alle de almindeligt forekomne kakerlakarter: 

amerikansk, tysk og orientalsk kakerlak.

Tysk  
kakerlak

Amerikansk 
kakerlak

Orientalsk  
kakerlak

Skægget  
sølvkræ



Perfekt til bekæmpelse i følsomme miljøer
De 14 store allergener står for mere end 90% af fødevareallergier. Formuleringen af Maxforce® Platin 

reducerer risikoen for allergiske reaktioner ved kontakt eller utilsigtet kontaminering. Maxforce® Platin 

overholder gældende standarder for fødevaresikkerhed og IPM1-krav til følsomme områder som 

fødevareindustrien, skoler og hospitaler.

1  IPM, Integrated Pest Management, er en bæredygtig metode til at bekæmpe skadedyr ved at kombinere forebyggelse, overvågning og 
eliminering. Formålet med IPM er at 1) eliminere skadedyr som er en trussel mod menneskers sundhed, at 2) reducere økonomiske tab 
forårsaget af skadedyr, at 3) reducere den miljømæssige forurening, at 4) reducere menneskers kontakt med pesticider og, at 5) reducere 
omkostningerne til skadedyrsbekæmpelse.

Konsistent, robust og pålidelig
Tre grunde til at anvende Maxforce® Platin:

1 Stabil selv ved ekstreme temperaturer. Løber eller lækker ikke - heller ikke på lodrette flader.

2 Nem at anvende og kan påføres med enhver påføringspistol.

3  Blød og fugtig når den påføres, og tørrer inden for nogle timer. Forbliver tiltrækkende i op til  

12 måneder.

KULDE: Hvornår kan jeg igen bruge gelen? 

// Ved -5*C < 2 min. ved stuetemperatur

// Ved -10*C ~ 2 min. ved stuetemperatur

// Ved -22*C ~ 10 min. ved stuetemperatur

VARME: 

// Selv ved 54*C drypper det ikke fra applikatoren. 

Geler hverken løber eller glider på varme 

overflader.

Æg · Mælk · Krebsdyr · Bløddyr · Fisk · Jordnødder · Soja · Sesam · 
Svovldioxid · Nødder · Glutenholdige kornprodukter · Selleri · Sennep · Lupin

FRI FOR
de 14 store allergener



Maxforce® Platin: Anvendelse

Droppstorlek

LÆS ALTID ETIKETTEN OG OPLYSNINGER OM PRODUKTET 
GRUNDIGT FØR ANVENDELSE.

Arter

Dosis afhængig af angrebets omfang pr. m2

Lille angreb Stort angreb

Tysk kakerlak
Blattella germanica 1 dråbe x 0,1 g 2 dråber x 0,1 g

Orientalsk kakerlak
Blatta orientalis 2 dråber x 0,1 g 3 dråber x 0,1 g

Amerikansk kakerlak
Periplaneta americana 2 dråber x 0,1 g 3 dråber x 0,1 g

Skægget sølvkræ
Ctenolepisma longicaudatum

20 dråber på 3 mm
65 dråber på 2 mm 
0,1 g - 0,2 g pr. m2

20 dråber på 3 mm
65 dråber på 2 mm
0,1 g - 0,2 g pr. m2

3 m
m

1 dråbe på  
3 mm = 0,007 g

Mod: 
Skægget sølvkræ

7 m
m

1 dråbe på  
7 mm = 0,1 g

Mod: 
Kakerlakker

2 m
m

1 dråbe på  
2 mm = 0,002 g

Mod: 
Skægget sølvkræ



Vores bidrag til bæredygtighed

I Bayer stræber vi ikke udelukkende efter, at 
forbedre de produkter vi tilbyder, men også sikre 
at vi har en positiv effekt på de miljøer, der omgiver 
os. Vi arbejder derfor også dedikeret mod at 
reducere brugen af plastik i vores emballage og 
foretager omfattende udviklingsinvesteringer  
i teknologi og innovative løsninger. 

Bayer A/S 

Arne Jacobsens Allé 13, 6. 

2300 København S 

Tlf. 45 23 50 00 

www.environmentalscience.bayer.dk

Kontakt: Jacob Kronbo Andersen, Technical Sales Manager 

Tlf. +45 20 94 77 93 E-mail: jacob.kronboandersen@bayer.com

Find etiketter, SDS og yderligere information  
på hjemmesiden.

Ønsker du at holde dig opdateret om de nyeste løsninger   
og andre aktuelle emner inden for skadedyrsbekæmpelse,  
så tilmeld dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden.

BEKÆMPELSESMIDLER SKAL ANVENDES PÅ FORSVARLIG MÅDE. LÆS  
ALTID ETIKETTEN OG OPLYSNINGER OM PRODUKTET GRUNDIGT FØR 
ANVENDELSE. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE ADVARSELSSÆTNINGER OG 
ADVARSELSSYMBOLER, DER FREMGÅR AF ETIKETTEN.


