
Spolehlivá a rychlá ochrana 
před mravenci farao



Maxforce® Quantum
Zůstává dlouho. Mravenci ne.

Účinkuje na mravence farao, 
ale i na další druhy

Maxforce® Quantum působí na druhy mravenců,  které preferují 

potravu na bázi proteinů a na bázi cukru:

• Monomorium pharaonis (Mravenec farao)

• Lasius niger (Mravenec obecný)

• Camponotus spp.
• Linepitherma humile (Mravenec argentinský)

Maxforce® Quantum je viskózní kapalina, která obsahuje jako

účinnou látku imidacloprid (0,03 %). Přípravek se aplikuje pomocí 

speciálního aplikátoru (shodný jako pro přípravek 

Maxforce White IC) na vodorovné plochy, aby nedocházelo 

ke stékání.  Malé kapky (0,2 g) se umístí na cestičky mravenců, 

do spár a štěrbin, do vstupů hnízd. 

Rychlý účinek
K velké redukci aktivity mravenců dojde během několika dnů 

po aplikaci. Celá kolonie je potlačena za 1–3 týdny dle druhu 

mravenců a velikosti populace.

Dlouhodobé působení
Maxforce® Quantum je velmi atraktivní pro mravence a zůstává 

ve vláčném stavu po dobu až 3 měsíců. Mravenci přijímají nástrahu 

jako potravu a rovněž ji zanášejí do hnízd kde krmí další členy 

kolonie  a tím dojde k její likvidaci. 
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Málo viditelný, ale účinný
Maxforce® Quantum je průhledná kapalina, proto aplikované kapky 

nejsou příliš vidět, ale výsledek je viditelný zcela zřetelně.

Rychlá aplikace
Použití Maxforce® Quantum je rychlejší než použití tradičních krabiček 

s nástrahou. Tuba o obsahu 30 g obsahuje 150 dávek (po 0,2 g). Při 

doporučeném dávkování 0,2 g přípravku na 1 m2 podlahové plochy 

ošetřovaného prostoru to znamená, že 1 tubou ošetříte 7–15 bytů proti 

mravencům farao. Na jeden byt je doporučeno aplikovat 15 až 20 kapek 

dle velikosti ošetřované plochy. Proti mravenci obecnému je doporučená 

dávka 10 kapek nástrahy na jedno hnízdo (2 g).



Nízké riziko

Malé průhledné kapky je možno umístit do spár, štěrbin a dalších skrytých míst, 

tak aby bylo minimalizováno nebezpečí kontaminace prostředí a aby nemohlo 

dojít ke kontaktu s člověkem. Přípravek obsahuje rovněž Bitrex (silně hořká látka), 

aby se nedošlo k případnému náhodnému požití. 

Bayer s.r.o.  tel.: +420 266 101 847
Environmental Science fax: +420 266 101 957
Siemensova 2717/4  www.pestcontrol-expert.com
155 00 Praha 5–Stodůlky

Maxforce® Quantum obsahuje imidacloprid – 0,03 %.
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