
TUOTE Käyttökohteet Toimintatapa Riittoisuus Muuta

Myrr                    
Muurahais- 
spray 1l

Ulkona ja sisällä muurahaisten ja muiden 
ryömivien hyönteisten torjuntaan. 
Sopii käytettäväksi esimerkiksi 
asuintiloissa, parvekkeilla ja patioilla. 
Suihkuta alueet, missä hyönteisiä esiintyy.
Torjuntateho kestää n. 6 viikkoa.

Kosketusvaikutteinen noin 50 ml/m²                
1 l/20 m²

Tehokas, mutta turvallinen käyttää. Lemmikit 
ja ihmiset voivat oleilla käsitellyissä tiloissa 
heti aineen kuivuttua. Ei saa kuitenkaan 
käyttää syötävien kasvien kasvualustoilla 
saman kasvukauden aikana.

Myrr 
Permetriini 
Plus                

Muurahaisten ja muiden ryömivien 
hyönteisten torjuntaan sisätiloissa ja
ulkona. Suihkuta noin 30 cm päästä
suoraan hyönteisten olinpaikkoihin.  
Torjuntateho kestää jopa 4 viikkoa.

Kosketusvaikutteinen noin 50 ml/m²    
400 ml/8 m²

Pakkauksessa on mukana sumutusputki, 
jonka avulla hankalien kohteiden kuten 
halkeamien ja kolojen käsittely on helppoa.

Myrr  
Muurahais- 
rasia

Muurahaisten torjuntaan sisätiloissa,
kuten varastoissa, kasvihuoneissa,
autoissa ja veneissä. Tehokas ja
hygieeninen - muurahaiset vievät syötin 
pesäänsä, lopulta koko pesä tuhoutuu.

Hunaja houkuttelee 
muurahaisia rasiaan, josta 
ne ottavat syöttiä suuhunsa 
ja vievät sen pesäänsä

n. 2 rasiaa / 
10 m², riippuu 
muurahaisten 
määrästä

Aseta rasioita muurahaisten kulkureiteille. 
Rasiat poistetaan kun muurahaiset ovat 
hävinneet, aikaisintaan 8 vrk:n kuluttua. 
Torjunnan aikana on tärkeää, ettei muuta 
syötävää, kuten ruuantähteitä, ole tarjolla.

Myrr  
Pölyte      

Käytetään sisällä ja ulkona rakennusten 
välittömässä läheisyydessä muurahaisten ja 
muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan.

Kosketusvaikutteinen noin 10 g/m²       
250 g/25 m²

Pölytteellä voi rajata alueen, mihin ei 
halua muurahaisten tai muiden ryömivien  
hyönteisten pääsevän. Ei sovi käytettäväksi 
syötävien kasvien kasvualustoilla.

Myrr  
Kasteluaine
Easy Dose

Muurahaisten ja muiden ryömivien 
hyönteisten torjuntaan ulkotiloissa. 
Käytetään veteen sekoitettuna.
Torjuu nopeasti ja tehokkaasti muurahaiset 
mm. laattojen välistä tai kukkapenkeistä. 
Liuosta voi kaataa myös suoraan 
muurahaispesään.

Kosketusvaikutteinen noin 20 ml/5 m² 
100 ml/25 m²

Tehokas tapa käsitellä isompiakin 
alueita. Nestemäisenä torjunta-aine 
saadaan hankaliinkin paikkoihin mihin 
vain neste kulkeutuu. Pitkävaikutteinen! 
Ei sovi käytettäväksi syötävien kasvien 
kasvualustoilla saman kasvukauden aikana.

Myrr Quick Nopeasti vaikuttava muurahaistentorjunta-
aine ulkokäyttöön rakennusten ympärillä. 
Käytetään veteen sekoitettuna ja valmis 
torjuntaliuos levitetään esim. kastelu-
kannulla muurahaispesien kulkuaukkojen
ja muura haispesien päälle.

Kosketusvaikutteinen 10 g/m² 
400 g/40 m²

Nopea ja tehokas! Rakeistetun tuotteen oikea 
annostelu on helppoa pakkauksessa olevalla 
mittakorkilla. Ei sovi käytettäväksi syötävien 
kasvien kasvualustoilla saman kasvukauden 
aikana.

MYRR MUURAHAISTENTORJUNTA

Käytä biosideja turvallisesti, lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.


