
LAVABO AÇICI 

Granül formülü ile mutfak ve banyolarınızdaki tıkanıklıklara çözüm bulan Migros Lavabo Açıcı, 
sizi büyük bir dertten kurtmayı başarıyor. Lavabo içerisinde biriken maddelerin zamanla yarattığı 
tıkanıklığı yok eden ürün, sadece tıkanıklıkların değil kokuların da önüne geçmeyi başarıyor. 
Sıcak su ile kullanıldığında daha iyi sonuç veren ürünün, çocuklardan uzak tutulması öneriliyor. 

Lavabolarınızın ve banyo küvetlerinizin bağlantı borularında çeşitli yağ atıkları ve pisliklerin 
birikmesiyle zamanla tıkanmalar meydana gelebiliyor. Bu tıkanmaları pompa yardımıyla veya 
diğer yöntemlerle açamazsınız. Bu durumda Migros Lavabo Açıcı en büyük yardımcınız oluyor. 

Net Miktar (g/ml) 
225 
Menşei 
TÜRKİYE 
Tıkanmış lavaboları boşaltmaya gerek kalmadan açar 

Kullanımı kolaydır 

Su kaynatılmasına gerek kalmaz 

Düzenli kullanıldığında kötü kokuların oluşmasını engeller 

Plastik, PVC ve diğer farklı tür malzemelerden üretilmiş sıhhi tesisat ve 

tahliye borularında Porçöz Lavabo Açıcı Granül’ü sorunsuz kullanabilirsiniz. 

TİTAN 

GENEL HAŞERE BÖCEK İLACI 

Emülsiyon Kokulu Konsantre 

1 lt 

  

  

  

Titan Kokulu haşere ilacı; içerisinde bulunan Permethrin sayesinde güçlü öldürücü etki, 
Tetramethrin ise kısa sürede etkileme özelliği ,PBO ile de bağışıklık sistemini çökertici olması 

sayesinde kesin ve ani sonuç verir.  Solvent bazlı ,3 etkili aktif madde içermektedir.  

  

Formülasyon:Emülsiyon Konsantre (EC) 
 
 

·1,5 % Permethrin 

·0,3 % Tetramethrin 

·1,5 % PBO 

Etkili Olduğu Haşereler: GENEL HAŞERE BÖCEK İLACI 

Kullanım Şekli:ULV ve yüzey uygulamalarında kullanılmaktadır. Etiket üzerinde yer alan oranlara göre 
karışım yapıldıktan sonra haşerelerin konacakları veya yürüyecekleri yüzeylerin üzerini iyice kaplayacak 
şekilde püskürtülerek uygulama gerçekleştirilir. 



Ambalaj Şekli: 1 lt 

 

 

KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA ÜRÜN ETİKETİNİ OKUYUNUZ ! 

 

Açıklama 

Filitox Fare Zehiri / 8698940250276 

  

• Ürün Özellikleri Filitox zehir fare ve sıçanlara karşı kesin etkilidir. Farelerin severek yediği 
özenle seçilmiş tahıllar ile üretilmiştir. Filitox Fare Zehiri yenilmeye başlandıktan 4 -7 gün sonra 
iç kanama yolu ile fareleri öldürdüğü için yemi yemeyen fareler de yem çekingenliğine neden 
olmaz. Filitox tüm kemirgenlerin ölmesi için yeterlidir. Uygulama Alanları Kapalı alanlarda, ev 
fareleri ve kahverengi sıçanlar için etkilidir. Kullanım Şekli ve Dozu Sıçan mücadelesinde : 
Yoğunluğa göre 5-10 m aralıklarla yem istasyona yerleştirilir ve her yem istasyonuna 50-100 
gr. yem konur. 4-7 günde bir kontrol edilir, eksilmişse tamamlanır.Fare Mücadelesinde : 
Yoğunluğa göre, 3- 5 m aralıklarla yem istasyona yerleştirilir ve her istasyona 15-30 gr. yem 
konur. 4-7 günde bir kontrol edilir eksilmişse tamamlanır. 

• Kampanya fiyatından satılmak üzere 50 adetten fazla stok sunulmuştur.  
• Ürün kartında gösterilen üstü çizili ilk fiyat tedarikçi tarafından beslenen perakende satış 

fiyatıdır. 

• Bayer Racumin Paste (100 Gr) Fare Zehiri / Fare İlacı 

 

ü.t.10.2018-s.k.t.10.2020 

BAYER RACUMIN 100 GR FARE SIÇAN 

PASTASI 

  

SAĞLIĞINIZ VE FARELERİN İNSAN KOKUSUNU ALMAMASI İÇİN  

  

ELDİVEN İLE KULLANIN 

  

KULLANMADAN ÖNCE PROSPEKTÜSÜNÜ OKUYUNUZ  

  

Açıklama 

  

Racumin yem formülasyonu ile fare kovucu olarak kullanılmak üzere kullanıma hazır fare 

zehiri dir.  

  

Avantajları 

  

Pratik Ambalaj 

Kullanıma hazır ambalajı ile hazırlık gerektirmez. 

Mükemmel Lezzet 

Fare ve sıçanlar için son derece cezbedici olan tahıl içerikli yem özelliğine sahiptir. 

Güvenli 

Kapalı ve açık alanlarda rahatça kullanılabilir. 



Kazayla hedef dışı canlıların yemesini engelleyen Bitrex maddesini içermektedir. 

Ruhsatlandırma Bilgisi 

Ruhsat İsmi: Racumin (BAYER) 

  

Profesyonel ilaçlama firmalarının kullandığı fare zehiri 100 gr lık ambalajda gönderilecektir. 

Ürün Tipi : Kullanıma Hazır Fare Zehiri 

Üretici firma : Bayer 

Etken Madde : 0.0025% w/w Difethialone 

Özellikler: 

Racumın® Paste, fare ve sıçan gibi kemirgenlere karşı son derece etkili antikoagulant bir 

rodentisittir. Etkinliği en zor şartlarda bile (nemli ortamlarda da) kanıtlanmıştır. Pasta 

formülasyonu, farelere karşı son derece lezzetli yem içeriğine sahip bir formülasyondur. 

Uygun kullanım şekline sahiptir ve kullanıma hazır yem formülasyonludur. Ürün kutu dibine 

ambalajtan yapışıktır. Biraz sertçe çekerek ambalı kutusundan ayırabilirsiniz. 

  

Kullanımı 

Kullanıma hazır özel ambalajında bulunan Racumın® Paste, çocukların ve evcil hayvanların, 

hedef dışı yaban hayatının ulaşamayacağı yerlere ve hasara dayanıklı blok kutuları içinde EL 

DEĞMEDEN uygulanmalıdır. 

Uygulama Alanları  

Racumın® Paste; fare ve sıçan mücadelesinde; kanalizasyon sistemleri, çöplükler, ahırlar gibi 

rutubetli alanlar dahil, her ortamda kullanılabilen yem formülasyondur. 

Mükemmel Lezzet 

Racumın ® Paste, fare ve sıçanların kontrolü için geliştirilen yeni ve farklı bir yem 

formülasyonudur. 

İçerisinde bulunan bitkisel yağlar ve tahıl ile fare ve sıçanlar için son derece cezbedicidir. 

%0.0025 w/w oranında içerdiği Difethialone aktif maddesi kanın pıhtılaşmasını engeller, 

dozun alımından 3 ile 5 gün sonra iç kanama nedeni ile ölüme sebep olur. 

 

"Tek doz yem" Özelliği 

Racumın ® Paste, mükemmel lezzeti sayesinde fareler ve sıçanlar tarafından yüksek miktarda 

tüketildiğinden öldürücü doz tek beslenmeyle alınır. 

Yüksek toksisiteden değil, karşı konulmaz lezzetinden ötürü "tek doz yem" özelliğine sahiptir. 

Yem çekingenliği yaratmaz. Bu özelliği sayesinde diğer antikoagulant rodentisitlerden daha 

yüksek etkinlik sağlar. 

Etkili Olduğu türler  

Fareler ve sıçanlar 
 


