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HAKKIMIZDA

Chrysamed Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, %95 Avusturya yabancı sermayeli uluslararası bir kuruluştur.
Chrysamed 14.300 m2 kapalı alana sahip Torbalı tesislerinde üretilen ürünler başta Almanya olmak üzere birçok Ülkeye ihraç edilmektedir.
Bu tesislerde ayrıca; yerli ve yabancı şirketlere Chrysa Emülgatörü ile fason üretim yapılmaktadır.

MİSYONUMUZ

Geleceğe ve insanlığa faydalı olan yenilikler üretirken, doğayı tahrip etmeden gelecek nesillere bırakmak, İnsana ve Çevreye duyarlı üretim yapmak ana
prensibimizdir. İnsana ve doğaya saygı anlayışıyla, müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmaya önem veririz.

VİZYONUMUZ

Kurumsal kültür ve kimlik kazanmış, kaliteyi ve doğallığı her zaman ön planda tutarak sektörde öncü rol oynayan ve tercih edilen uluslararası bir şirket
olmaktır. Başarma arzusuyla çıktığımız yolda doğruluk, dürüstlük ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden, insana ve doğaya duyarlı ürünler üreterek,
yenilik ve değişimin önemine inanır, sürekli gelişmeyi prensip olarak kabul ederiz.

NEDEN CHRYSAMED,
•

Chrysamed, doğal yaşam için doğal ürün anlayışını benimsemiş bir politika ile üretim yapmaktadır.

•

Toksik etkili değil, biyolojik etkili ürünler ile zararlının sinir sistemine etki ederek zararlıyı yok eder.

•

Chrysamed haşere sorununuzu çözerken, insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermez.

•

Formülasyonlarında güçlü çözücülere ve toksik maddelere ve itici gazlara yer vermez.

•

Size zarar veren zararlıları yok ederken doğanın dengesini bozmaz, çevreyi kirletmez. Kullandığı her hammaddenin doğada parçalanabilir olmasını
önemser.

•

Zehir değil ilaç üretir.

•

Amacı sadece zararlıları öldürmek değil, doğaya ve sizlere zarar vermeden haşere sorununu çözmektir.

•

Toksik etkili ilaçlar yerine biyolojik etkili ürünler üreterek tek bir ürünle, trake sistemi ile solunum yapan tüm soğukkanlı haşerelere etkili ilaçlar üretir.

•

Biyolojik etki sayesinde öldürücü etkisinin yanında repellent (uzaklaştırma) etkili ilaçlar üretir.

•

Chrysa Nano Teknolojisi sayesinde suyun gücünü kullanarak çok az etken madde ile çok etkili ve toksititesi çok düşük ürünler üretir.

•

Toksik hammaddeler içermediği için uygulama sırasında uygulama yapan personele zarar vermez ve uygulama sonrasında alanı terk etmeye gerek
kalmaz.

•

Düşük toksisitesi sayesinde kullanım alanları çok geniştir. Ev, işyeri, otel, restoran, fırın, hayvan barınakları ve çiftlikler gibi tüm açık ve kapalı
alanlarda kullanılabilir.

•

Chrysa teknolojisi etken maddeyi̇ , suyun her molekülüne eşit oranda bağladığı için çok az bir miktar ile zararlıyı yok eder, toksik etkili ilaçlar gibi
zararlıya bağışıklık kazandırmaz.

Geniş Spektrumlu Genel Haşere İlacı
CHRYSAMED
iNSEKTiSiT

Açıklama

Chrysamed insektisit, PBO, Solvent ve diğer petrol türevi tehlikeli çözücüler içermeyen geniş spektrumlu kullanıma hazır bir haşere ilacıdır.
Kokusuzdur, leke bırakmaz. Herkes tarafından maske ve koruyucu ekipman kullanmadan uygulanabilir.

İçerik
Permethrin
% 0,12
Esbiothrin
% 0,06
Emulgatörler ve Demineralize Su

Özellikleri

Chrysamed’ in uygulaması da diğer haşere ilaçlarından farklıdır.
Chrysamed, haşerelerin bulunabileceği, konabileceği veya geçebileceği her yere bol miktarda ve
mümkün olan en ince ayarda püskürtülerek uygulanır. Normalde tek bir uygulama yeterlidir. Fakat
uzun zaman devam eden ve direnç oluşmuş sorunlu durumlarda 2-3 günde bir, haşereler tamamen
kayboluncaya kadar uygulamanın tekrar edilmesi gerekebilir.

Uygulama Alanları

Kullanım alanı çok geniştir.
Evler, Siteler,Işyerleri, Oteller, Restoranlar, Marketler, Fırınlar, Okullar, Hayvan barınakları ve çiftlikleri vs. tüm açık ve kapalı alanlarda kullanılır.
Piknik alanlarında, yerlere, çevrenize, elbise ve ayakkabılarınıza sıkarak, kene, sivrisinek ve diğer zararlılardan korunabilirsiniz. Unutmayınız; sadece kene
değil, basit bir sivrisinek ısırması bile tehlikeli bir virüsü bulaştırabilir.
Seyahatlerde, otel odalarında yatağınıza, yatağınızın etrafına, bavul ve çantalarınıza Chrysamed insektisit püskürterek, kendinizi Tahtakurusu, Mayt (Mite),
Akar, Bit, Pire, Uyuz böceği ve diğer parazitlerden korur ve bu zararlıların otellerden evinize taşınmalarını da önlemiş olursunuz. Unutmayınız ki; bir otelin
lüks olması veya çok temiz olması, tahtakurusunun olmadığı anlamına gelmiyor. Bu parazitler pislikle değil, kanla beslenirler ve kan olan yerde yaşarlar.
Evlerinizde bu parazitlerden kurtulmak için yatak odanızı, yatak, halı, gardrop, yerler ve duvarlarla birlikte Chrysamed insektisit ile iyice püskürterek
ilaçlayınız. Uzun süre devam eden bir tahtakurusu sorunu varsa, bu ilaçlamayı 3- 5 günde bir olmak üzere birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Koruma
amaçlı tedbir olarak yılda 1-2 kez ilaçlamak yeterlidir. Bu ilaçlamayla aynı zamanda yataklarda bulunabilen, Mayt (Mite), Akar, Bit, Pire, Uyuz böceği gibi
parazitlere karşı da kendinizi koruyabilirsiniz.
Sivrisinek ve karasinek gibi uçan haşerelerden korunmak için evinizin içini ve dışını, yerler, duvarlar, çöp kutuları, mobilyalar vb. sineklerin konabileceği yerleri
1- 2 metre mesafeden hafif ıslatıncaya kadar Chrysamed püskürtünüz. Ayrıca kalın ve tül perdelerinizi içten ve dıştan, kapı ve pencerelerin iç ve dış
pervazlarını, balkon ve terasları iyice püskürterek ilaçlayınız.

4

Tahta Kurusuna Karşı
CHRYSAMED
BUG-EX
İçerik / Contains
Permethrin % 0.22
Emülgatör ve Su

Açıklama

Chrysamed BUG-EX, PBO, Solvent, ve diğer petrol türevi tehlikeli kimyasallar kullanılmadan, Chrysa
Nano Kapsül Teknolojisi ile formüle edilmiş, son derece etkili, tahtakurusu problemini tek seferde
ortadan kaldırabilecek su bazlı bir emülsiyondur. Kokusuzdur, leke bırakmaz ve herkes tarafından
kolayca uygulanabilir. Etkisi kalıcıdır, kapalı alanlarda en az 3 ay devam eder.

Özellikleri

Tahtakurusu, gözle kolay görülmeyen, gündüzleri yatak ve döşeklerin iç derinliklerinde saklanan,
geceleri saldırıya geçen, kırmızımsı kahverengi renkli ve oval şekilli böceklerdir.
Tahtakurusu sıcakkanlıların barınak ve yataklarında (Otellerde, Evlerde, öğrenci yurtlarında,
Pansiyonlarda, Misafirhanelerde, Hayvan barınaklarında vb.) kümeler halinde yaşayan ve onların
kanıyla beslenen bir parazittir. Tahtakurusu çoğunlukta yataklarda yaşadığından, birçok dilde
yatakböceği, İngilizcede “Bed Bug” diye adlandırılır.
Çok yumurtlayan ve çabuk çoğalabilen bu parazitler son derece dirençlidirler ve bir yıla kadar kan
emmeden yaşayabilirler.
Tahtakurusu mücadelesi çok zordur. İlaçlama yapan pest control şirketlerinin bile başa çıkamadığı
tahtakurusu problemini Chrysamed BUG-EX ile kendiniz kolayca çözebilirsiniz.

Chrysamed BUG-EX Tahtakurularını zehirleyerek değil, biyolojik insektisit etki ile sinir sistemlerini (trakelerini) etkileyerek uzaklaştırır ve yok eder. Toksik
etkili ilaçlarla Tahtakurusunu öldürmek mümkündür fakat Tahtakurusu sorununu çözmek mümkün değildir. Çünkü Tahtakurusu da diğer tüm canlılar gibi
soyunu sürdürme içgüdüsüne sahiptir ve toksik ilaçlara karşı hem direnç geliştirirler hem de daha fazla yumurta bırakırlar. Diğer taraftan toksik bir ilacı
doğrudan yataklara uygulamak sakıncalıdır.

Uygulama Alanları

Tahtakurusu problemini çözmek ve Tahtakurusundan kurtulmak için yatak odanızı, yatak, halı, gardırop, mazgal ve süpürgelikleri, yerler, duvarları diğer
mobilyalarla birlikte Chrysamed Bug-Ex ile 50-100 cm. mesafeden iyice püskürterek ilaçlayınız. Genelde tek bir uygulama yeterlidir. Uzun süre devam eden
bir Tahtakurusu sorunu varsa bu ilaçlamayı 10-15 günde bir olmak üzere birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Koruma amaçlı tedbir olarak yılda 1-2 kez
ilaçlama yapmayı öneririz.
Bu ilaçlamayla aynı zamanda yataklarda bulunabilen, Mayt (Mite), Akar, Bit, Pire, Uyuz böceği gibi parazitlere karşı da kendinizi koruyabilirsiniz.
Ayrıca seyahatlerde, Otel odalarında yatağınıza, yatağınızın etrafına, bavul ve çantalarınıza Chrysamed Bug-Ex püskürterek, kendinizi tahtakurusu, Mayt
(Mite), Akar, Bit, Pire, Uyuz böceği ve diğer parazitlerden korur ve bu zararlıların otellerden evinize taşınmalarını da önlemiş olursunuz.
Unutmayınız; bir otelin lüks olması veya çok temiz olması, tahtakurusunun olmadığı anlamına gelmiyor. Bu parazitler pislikle değil kanla beslenirler ve kan
olan yerde yaşarlar.
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Uçan ve Yürüyen Haşerelere Karşı
CHRYSAMED
FORTE
İçerik
Deltamethrin
Tetramethrin
Emülgatör ve Su

% 0,03
% 0,06

Açıklama

Chrysamed Forte PBO içermeyen, su bazlı, geniş spektrumlu yeni nesil bir haşere ilacıdır.
Chrysamed haşereleri larvalarıyla birlikte yok ederek haşere sorununu kalıcı olarak çözebilen, 3
aya kadar kalıcı etkiye sahip emsalsiz bir haşere ilacıdır.
CHRYSAMED FORTE 500 ml. Spreylerde, 2,5 litrelik püskürtme tertibatlı bidonlarda ve 5 litrelik
standart bidonlarda satışa sunulmaktadır.
Chrysamed FORTE nin Aerosol tipi ise CHRYSOL’dur.

Özellikleri

CHRYSAMED FORTE’nin kullanımı ve etkisi diğer haşere ilaçlarından farklıdır.
Chrysamed, haşerelerin bulunabileceği, konabileceği veya geçebileceği açık ve kapalı alanlara
iyice uygulanır. Böyle bir uygulama sonrasında o alanlardaki haşereler kısa sürede telef olurlar,
o alana giren yeni haşerelerde bir süre sonra yok olurlar. Normal durumlarda tek bir uygulama
yeterlidir. Çok sorunlu alanlarda uygulamanın başlangıçta birkaç kez tekrarlanması gerekmektedir.
Sonrasında yılda 1-2 kez ilaçlamak yeterlidir.
Chrysamed Forte itici gaz içermez, dolayısıyla ilaçlamalarda kapı ve camları kapatmaya, evi terk etmeye gerek yoktur.
Chrysamed haşerenin sinir sistemini etkileyerek yavaş ama kesin öldürür. Haşereleri anında yok eden ilaçlar sağlığımız için de çok tehlikelidirler. Chrysamed’i
başlangıçta sık sık kullanınız. Kullandıkça daha iyi tanıyacak ve hep tercih edeceksiniz.

Uygulama Alanları

Kullanım alanı çok geniştir…
Siteler, apartmanlar, oteller, yazlıklar, evlerde (yerler, duvarlar, mobilyalar, perde, halı, koltuk, yatak, elbise ve mutfak dolapları, mutfak makine ve tezgahların
alt ve arkaları, kapı, pencere ve yerlere püskürterek), işyerleri, hastaneler, askeri birlikler, restorantlar, kafeteryalar, pastaneler, fırınlar, marketler, okullar,
kampüsler, beldeler, yurtlar, kışlalar, bahçeler, balkon ve teraslar, kamp ve piknik alanları, (piknik alanlarında yerlere, çevrenize, elbise ve ayakkabılarınıza
sıkarak), hayvan barınakları ve çiftlikleri, mezbahalar vs. tüm açık ve kapalı alanlarda, iç ve dış mekanlarda herkes tarafından kolayca kullanılır.
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Yüksek Etkili Haşere İlacı
CHRYSAMED
FORCE
İçerik
Cypermethrin
Esbiothrin		
Emülgatör ve Su

% 0,12
% 0,08

Açıklama

Chrysamed Force, Avusturya’da geliştirilen Patentli CHRYSA Nano Kapsül Teknolojisi ile üretilmiş
geniş spektrumlu kokusuz bir haşere ilacıdır. Chrysamed Force su bazlı, PBO ve itici gaz
içermeyen, leke ve kalıntı bırakmayan, her çeşit yüzeye (kumaş, ahşap, metal, plastik, deri vs.)
uygulanabilen emsalsiz yeni nesil bir insektisittir. Uçan ve yürüyen zararlılara karşı 3 aya kadar
kalıcı öldürme ve uzaklaştırma (Repellent) etkisine sahiptir.

Özellikleri

Force spreyleme veya ULV soğuk sisleme (cold fogging) yöntemiyle uygulanır.
Ortam ve zararlının cinsine göre 1 litre Force, takriben 50 ila 100 m2 alana uygulanır.
Küçük alanlarda (Evlerde) Triggerli 500ml. veya 1000ml. lik ambalajları öneriyoruz.
Haşerelerin bulunabileceği, konabileceği veya geçebileceği her yere, duvarlar, mobilyalar, perde,
halı, koltuk, yatak, ayakkabılar, elbiseler, mutfak ve elbise dolapları, mutfaktaki makina ve
tezgahların alt ve arka kısımları, çatlaklar, kapı, pencere, balkon, teras ve saksılara, takriben
1 metre mesafeden hafif ıslanıncaya kadar iyice püskürtülerek uygulanır.
Büyük alanlarda, (oteller, restoranlar, marketler, okullar, siteler, işyerleri, fırınlar, hayvan barınakları, çiftlikler vs. pulverisatörlerle spreyleme yöntemini öneriyoruz. Pulverisatör le yapılacak yüzey
ilaçlamalarında çok ince püskürtme yapabilen ve uzun püskürtme mesafesine sahip cihaz kullanılmalıdır.

Uygulama Alanları

ULV yönteminde kapı ve pencerelerin kapatılmalı ve uygulamadan sonrada takriben 1 saat kapalı tutulmalıdır. ULV de püskürme inceliği ve uygulama
süresi çok önemlidir. Uygulama ne kadar ince yapılırsa ve uygulama süresi ne kadar uzun olursa ürünün etkisi o kadar yüksek olur.
Kullanım alanı çok geniştir. Evler, siteler, işyerleri, oteller, restoranlar, marketler, fırınlar, okullar, hayvan barınakları ve çiftlikleri vs. tüm açık ve kapalı
alanlarda kullanılır.
Chrysamed Force, küçük alanlar için 500ml. ve 1 litre lik spreyli şişelerde; geniş alanlar için, 2,5 litrelik spreyli bidonlarda ve 5 litrelik ekonomik bidonlarda üretilmektedir.
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Bitki Özlü Genel Haşere İlacı
CHRYSAMED
G06 SOFT
İçerik / Contains
Doğal Pyrethrum ekstraktı % 0,14
PERMETHRİN
% 0,3
ESBİOTHRİN
Emülgatör
ve Su
% 0,07
EMÜLGATÖR ve SU

Açıklama

G06 SOFT emsalsiz çok özel bir haşere ilacıdır. Bu ürünümüzün etken maddesi Pyrethrum ekstraktıdır. (Chrysanthemum extract)

Özellikleri

Pyrethrum extraktı, papatyagiller ailesinin bir üyesi olan Pyrethrum papatyasından üretilen doğal bir
insektisittir ve yüzyıllardır tüm haşerelere karşı kullanılan oldukça etkili bir haşere ilacıdır.
Pyrethrum aktif maddesi sadece soğukkanlılara (Haşerelere) karşı etkilidir. İnsanlara, hayvanlara
ve çevremize karşı tehlike yaratmadan, uygulanan alandaki haşereleri yok eden 21. Yüzyılın
insektisitidir.
Ayrıca G06 SOFT Patentli Nano Kapsül Teknolojisiyle, PBO kullanılmadan su bazlı olarak üretilmektedir. Tehlikeli çözücüler, solventler ve itici gazlar içermez.
Pyrethrum maddesi doğada ve güneş ışığında hızla bozulur, çevrede kalıcı değildir. Soğukkanlıların trake sistemini bozarak etki gösterir. ABD, Avrupa, Avusturya ve Yeni Zelanda’daki Sertifikalı
Organik Üretim Ürünlerinde kullanılmasına izin verilen böcek ilacıdır.

Uygulama Alanları

G06 Soft spreyleme veya ULV soğuk sisleme (cold fogging) yöntemiyle uygulanır.
Ortam ve zararlının cinsine göre 1 litre G06 SOFT, takriben 50 ila 100 m2 alana uygulanır.
Küçük alanlarda (Evlerde) Triggerli 500ml. veya 1000ml. lik ambalajları öneriyoruz.
Haşerelerin bulunabileceği, konabileceği veya geçebileceği her yere, duvarlar, mobilyalar, perde, halı, koltuk, yatak, ayakkabılar, elbiseler, mutfak ve elbise
dolapları, mutfaktaki makina ve tezgahların alt ve arka kısımları, çatlaklar, kapı, pencere, balkon, teras ve saksılara, takriben 1 metre mesafeden hafif ıslanıncaya kadar iyice püskürtülerek uygulanır.
Büyük alanlarda, özellikle haşere sorunu çok olan kapalı alanlarda ULV soğuk sisleme yöntemini öneriyoruz. Bunun için çok ince ayarda ve uzun mesafe
püskürme yapabilen sisleme cihazı kullanmayı öneriyoruz.
ULV yönteminde kapı ve pencerelerin kapatılmalı ve uygulamadan sonrada takriben 1 saat kapalı tutulmalıdır. ULV de püskürme inceliği ve uygulama süresi
çok önemlidir. Uygulama ne kadar ince yapılırsa ve uygulama süresi ne kadar uzun olursa ürünün etkisi o kadar yüksek olur.
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Yatak ve Toz Akarlarına Karşı
CHRYSAMED
MiTE-EX
İçerik / Contains
Geraniol		 % 0.22 % 0,5
Permethrin
Emülgatör ve Su

Açıklama

Chrysamed MITE-EX, Ev tozu akarları ve yatak akarlarına karşı kullanılan son derece etkili çok
özel bir üründür.

Özellikleri

Mite-Ex bitkisel etken maddeli bir üründür. Etken maddesi Geraniol’dur. Geraniol sardunya, gül,
sitronella ve limon otu gibi bitkilerden elde edilen, ekstrakte edilmiş bir bitki yağıdır. 67 ‘den fazla
bileşik içerir. Bu içerik, böcekleri kovma ve öldürme özelliğine sahiptir.
Ayrıca MITE- EX, Patentli Chrysa Nanokapsül teknolojisiyle su bazlı olarak üretilmektedir. PBO,
petrol türevli zararlı çözücüler ve itici gazlar içermez.
Chrysa Nanokapsül Teknolojisi sayesinde Geraniol aktif maddesi suyun her molekülüne eşit miktarda bağlanarak, kullanılan su, Akar lara karşı son derece etkili bir ilaca dönüştürülmüştür. Mite-Ex
aynı zamanda bit, pire, tahtakurusu vb. gibi zararlılara karşı da etkilidir.
Mite adı da verilen akarlar eklem bacaklılar ailesinden, gözle görülmeyen, ancak mikroskop altında
görülebilen, çok küçük canlılardır. İnsanların dökülen deri hücreleri, saç, kıl, kepek ve diğer organik
maddelerden beslenirler ve özellikle yatak, yastık, yorgan, halı ve mobilya gibi ev eşyalarında
yaşarlar.

Ev tozu akarlarının vücut artıkları özellikle dışkıları alerjen yapıdadır yani alerjiye yol açan maddeler özellikle dışkılarıdır. Bu dışkılar zamanla kuruyarak
ince toz haline geçer ve bu ince toz solunum yoluyla alınınca allerjik bünyeli kişilerde şikayetlere neden olur.
Akarların ve alerjiye neden olan alerjenlerinin solunum yolu ile alınması durumunda burunda kaşıntı, akıntı, tıkanıklık, hapşırık, gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık, şişlik gibi alerjik rinit belirtileri ortaya çıkabilir. Astımlı hastalarda astım atakları (öksürük, hırıltı, nefes darlığı gibi) tetiklenebilir.

Uygulama Alanları

Mite-Ex Evinizin her köşesine, yatak, yorgan, yastık, halı, kilim, koltuk, perde gibi her türlü kumaş yüzeylerinde güvenle kullanabileceğiniz bir ürün olup,
kokusuzdur ve leke bırakmaz.
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Yüksek Etkili Karınca İlacı
CHRYSAMED
BIFOMED TURBO
İçerik
PERMETHRİN
ESBİOTHRİN
EMÜLGATÖR ve SU

% 0,14
% 0,07

Açıklama

Bifomed Turbo diğer ilaçlardan farklıdır. Bifomed Turbo, Avusturya’da geliştirilen Patentli
CHRYSA Nano Kapsül Teknolojisi ile üretilmiş geniş spektrumlu kokusuz bir haşere ilacıdır.
Chrysamed Bifomed Turbo su bazlı, PBO, solvent ve itici gaz içermeyen, leke ve kalıntı bırakmayan, her çeşit yüzeye (kumaş, ahşap, metal, plastik, deri vs.) uygulanabilen emsalsiz yeni nesil bir
insektisittir.

Özellikleri

Bifomed Turbo’nun uygulaması da diğer haşere ilaçlarından farklıdır. Bifomed Turbo hamam
böceğine doğrudan sıkılan, bireysel haşere öldürme ilacı değildir. Bifomed Turbo, Hamam böceği
bulunabileceği, konabileceği veya geçebileceği her yere bol miktarda püskürtülerek uygulanır.
Duvarlar, mobilyalar, perde, halı, koltuk, yatak, ayakkabılar, elbiseler, mutfak ve elbise dolapları,
mutfaktaki makina ve tezgahların alt ve arkaları, kapı, pencere, balkon, teras ve saksılara, takriben
50 cm. mesafeden iyice püskürterek uygulayınız. Genelde tek bir uygulama yeterlidir. Çok sorunlu
alanlarda uygulamanın 10-15 günde bir, birkaç kez tekrarlanması gerekebilir. Bifomed Turbo
itici gaz içermez, dolayısıyla ilaçlamalarda kapı ve pencereleri kapatmaya, evi terk etmeye veya
havalandırmaya gerek yoktur. Bifomed Turbo‘nun özelliklerini bilmeyen bazı tüketiciler, ilacı hamam
böceğinin üzerine doğrudan sıkarak hamam böceğinin anında ölmediğini gördüklerinde ilacın etkisiz olduğunu düşünerek yanılgıya düşebilirler. Bifomed Turbo hamam böceklerini anında

yok edecek kadar, zehirli bir ilaç değildir. Unutmayınız ki, hamam böceğini anında yok eden ilaçlar kendi sağlığımız için de tehlikeli olabilirler. Bifomed
Turbo hamam böceklerini zehirleyerek değil, trakelerini (solunum sistemlerini) felç ederek uzaklaştırır ve yok eder.

Uygulama Alanları

Kullanım alanı çok geniştir. Evler, siteler, işyerleri, oteller, restoranlar, marketler, fırınlar, okullar, hayvan barınakları ve çiftlikleri vs. tüm açık ve kapalı
alanlarda kullanılır. Hamam böceğinden korunmak için, yerler, duvarlar, mobilya altları, mutfak tezgah ve makinalarının alt ve arkalarını Bifomed Turbo ile
iyice ilaçlayınız.

Bifomed Turbo İle Yapilan Deneyler:

Ege Üniversitesi’nde Hamam böcekleri üzerinde yapılan deneylerde yüzde yüz tam sonuç alınmıştır.
Fransa’da Laboratoire T.E.C. Laboratuvarı’nda Hamam böceğine karşı yapılan denemelerde tüm zararlılara karşı, yüzde yüz tam etkinlik sağlanmış ve bu
etkinliğin 91 gün boyunca devam ettiği tespit edilmiştir ve onaylanmıştır.
Deney raporlarını www.chrysamed.com sitemizden inceleyebilirsiniz.
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Karınca ve Hamam Böceği Jeli
CHRYSAMED
FiBRON GEL

Açıklama

Chrysa Fibron Gel, hamam böceği ve karınca mücadelesi için gelistirilmiş en etkili Phenylpyrazole
grubunda yer alır

Özellikleri

Çevre için güvenli, geniş spektrumlu ve düşük dozlarda yüksek etkinliğe sahiptir. Hamam böceğinin
tüm türleri üzerinde etkilidir.

İçerik
Fipronil
Bitrex

% 0,05
% 0,005

Chrysa Fibron Gel, diğer insektisit gruplarına karsı bağışıklık kazanan popülasyona karsı çok etkili
yeni nesil üründür. Firmamız tarafından geliştirilen özel yem katkı formülüyle nemliliğini ve çekiciliğini uzun süre korumaktadır.

Uygulama Alanları

Mutfak tezgahları, dolap ve raf arkaları, elektrik tesisatları, banyo ve su tahliye teçhizatları, duvar
köşeleri, duvar çatlakları ve haşerelerin görüldüğü yerlere uygulanır.
Karınca ve hamam böcekleri dinozorlardan bile yaşlı türlerdir. Bu nedenle zor koşullara karşı
oldukça dayanıklıdırlar. Bu canlılar metabolizma hızlarını düşürerek, beslenmeden yaklaşık 1 ay
yaşabilirler. Fibron jelin içeriğindeki çekiçi malzemelere asla hayır diyemeyen bir hamam böceği
belirli bir süre sonra ölür. Bu ölü hamam böceğini yiyen diğer hamam böcekleri de aynı etkiyle ölür
ve zincirleme reaksiyon ile bu etki devam eder.
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Geniş Spektrumlu Genel Haşere İlacı Konsantresi
CHRYSAMED
KONSANTRE EC
İçerik
Permethrin
% 10
Esbiothrin		
%5
Emülgatör ve Çözücü

Açıklama

Chry Konsantre Ec, PBO içermeyen, su bazlı, kokusuz, geniş spektrumlu yeni nesil bir haşere
ilacıdır.
Chrysamed, su ile karıştırıldıktan sonra, suyun her molekülüne eşit oranda dağılır ve bir daha
bozulmayan, ayrışmayan, çökmeyen homojen bir emülsiyon sağlar.
Chrysamed, ile yapılan ilaçlamalarda ilk damladan son damlaya kadar her püskürtmede eşit oranda etken madde uygulanmış olur.
Chrysamed’in diğer önemli özelliği ise suya karıştırıldıtan sonra aktivitesi artarak, minimum etken
madde ile maximum etki sağlar.
Chrysamed’in sulandırılması ve uygulaması da diğer ilaçlardan farklıdır.

Özellikleri

Chrysamed Konsantre EC, uzman personel nezaretinde uygulanır.
Chrysamed haşereleri larvalarıyla birlikte yok ederek haşere sorununu kalıcı olarak çözebilen,
kalıcı etkiye sahip emsalsiz bir üründür.
Chrysamed, haşerelerin bulunabileceği, konabileceği veya geçebileceği açık ve kapalı alanlara iyice uygulanır. Böyle bir uygulama sonrasında o alanlardaki
haşereler kısa sürede telef olurlar, o alana giren yeni haşerelerde bir süre sonra yok olurlar.
Pulverizatörlerle yapılan uygulamanın en ince ayarda ve bol miktarda yapılması tavsiye edilir.
ULV soğuk sisleme uygulamalarında en ince ayarda ve uzun süreli yapılması tavsiye edilir. Uygulama süresi ne kadar uzun olursa o kadar etkili olur.
ULV soğuk sisleme uygularken cam ve kapıların kapatılması gerekir.
Chrysamed leke yapmaz, uygulanan yüzeyleri tahriş etmez, kullanımı kolaydır.

Uygulama Alanları

KULLANIM ALANI ÇOK GENİŞTİR…
Siteler, apartmanlar, oteller, yazlıklar, evlerde (yerler, duvarlar, mobilyalar, perde, halı, koltuk, yatak,elbise ve mutfak dolapları, mutfak makine ve tezgahların
alt ve arkaları, kapı, pencere ve yerlere püskürterek), i̇ şyerleri, hastaneler, askeri birlikler, restorantlar, kafeteryalar, pastaneler, fırınlar, marketler, okullar,
kampüsler, beldeler, yurtlar, kışlalar, bahçeler, balkon ve teraslar, kamp ve piknik alanları, hayvan barınakları ve çiftlikleri, mezbahalar vs. tüm açık ve kapalı
alanlarda, iç ve dış mekanlarda kullanılır.
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Uçan ve Yürüyen Haşere İlacı Konsantresi
CHRYSAMED
S-DELTA EC
İçerik
Deltamethrin
% 2,5
Tetramethrin
%5
Emülgatör ve Çözücü

Açıklama

Chrysamed S-Delta, PBO içermeyen su bazlı, geniş spektrumlu yeni nesil bir haşere ilacıdır.
Chrysamed’in etiketinde öngörülen sulandırma oranları ruhsat mevzuatı gereği birim alana tekabül
etmesi gereken etken madde miktarına göre belirlenmiştir.
Chrysamed S-Delta, haşerenin cinsine, haşere sorununun özelliğine ve uygulama metoduna bağlı
olarak, 1/25 ila 1/160 oranına kadar sulandırılabilinir.
50 ml. Chrysamed S-Delta Konsantre, takriben 8 litre su ile karıştırılması tavsiye edilir.

Özellikleri

Chrysamed S-Delta Konsantre, yetkili personel nezaretinde uygulanır.
Chrysamed haşereleri larvalarıyla birlikte yok ederek haşere sorununu kalıcı olarak çözebilen,
kalıcı etkiye sahip emsalsiz bir üründür.
Chrysamed, haşerelerin bulunabileceği, konabileceği veya geçebileceği açık ve kapalı alanlara
iyice uygulanır. Böyle bir uygulama sonrasında o alanlardaki haşereler kısa sürede telef olurlar, o
alana giren yeni haşerelerde bir süre sonra yok olurlar.
Normal durumlarda tek bir uygulama yeterlidir. Çok sorunlu alanlarda uygulama, başlangıçta birkaç kez tekrarlanması gerekebilir. Sonrasında yılda 1-2 kez
ilaçlamak yeterlidir.
Chrysamed haşerenin sinir sistemini etkileyerek yavaş ama kesin öldürür. Haşereleri anında yok eden ilaçlar sağlığımız için de çok tehlikelidirler.
Chrysamed’i başlangıçta sık sık kullanınız. Kullandıkça daha iyi tanıyacak, farkını görecek ve hep tercih edeceksiniz.
Pulverizatörlerle yapılan uygulamanın ince ayarda ve bol miktarda yapılması tavsiye edilir. ULV soğuk sisleme uygulamalarında en ince ayarda ve uzun
süreli yapılması tavsiye edilir. Uygulama süresi ne kadar uzun olursa o kadar etkili olur.
ULV soğuk sisleme uygularken cam ve kapıların kapatılması gerekir. Chrysamed, leke yapmaz, uygulanan yüzeyleri tahriş etmez, kullanımı kolaydır.

Uygulama Alanları

KULLANIM ALANI ÇOK GENİŞTİR…
Siteler, apartmanlar, oteller, yazlıklar, evlerde (yerler, duvarlar, mobilyalar, perde, halı, koltuk, yatak,elbise ve mutfak dolapları, mutfak makine ve tezgahların
alt ve arkaları, kapı, pencere ve yerlere püskürterek), i̇ şyerleri, hastaneler, askeri birlikler, restorantlar, kafeteryalar, pastaneler, fırınlar, marketler, okullar,
kampüsler, beldeler, yurtlar, kışlalar, bahçeler, balkon ve teraslar, kamp ve piknik alanları, hayvan barınakları ve çiftlikleri, mezbahalar vs. tüm açık ve kapalı
alanlarda, iç ve dış mekanlarda kullanılır.
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Doğal Bitki Özlü Haşere İlacı Konsantresi
CHRYSAMED
G-06 PRO

Özellikle sivrisinek ve karasineklere karşı %100 doğal bir ürün.

Özellikleri

Pyrethrum extraktı, papatyagiller ailesinin bir üyesi olan Pyrethrum papatyasından üretilen doğal bir
insektisittir ve yüzyıllardır tüm haşerelere karşı kullanılan oldukça etkili bir haşere ilacıdır.

İçerik
Natural Pyrethrum

Açıklama

%5,5

Pyrethrum aktif maddesi sadece soğukkanlılara (Haşerelere) karşı etkilidir. İnsanlara, hayvanlara
ve çevremize karşı tehlike yaratmadan, uygulanan alandaki haşereleri yok eden 21. Yüzyılın
insektisitidir.
Tehlikeli çözücüler, solventler ve itici gazlar içermez.
Pyrethrum maddesi doğada ve güneş ışığında hızla bozulur, çevrede kalıcı değildir. Soğukkanlıların trake sistemini bozarak etki gösterir. ABD, Avrupa, Avusturya ve Yeni Zelanda’daki Sertifikalı
Organik Üretim Ürünlerinde kullanılmasına izin verilen böcek ilacıdır.

Uygulama Alanları

Kullanım alanı çok geniştir. Siteler, apartmanlar, oteller, yazlıklar, evler, işyerleri, hastaneler,
askeri birlikler, restoranlar, kafeteryalar, pastaneler, fırınlar, marketler, okullar, kampüsler,
yurtlar, kışlalar, bahçeler, balkon ve teraslar, kamp ve piknik alanları, hayvan barınakları ve çiftlikleri, mezbahalar vb. tüm açık ve kapalı alanlarda uzman
personel nezaretinde kullanılır.
Büyük alanlarda, özellikle haşere sorunu çok olan kapalı alanlarda ULV soğuk sisleme yöntemini öneriyoruz. Bunun için çok ince ayarda ve uzun mesafe
püskürme yapabilen sisleme cihazı kullanmayı öneriyoruz.
ULV yönteminde kapı ve pencereler kapatılmalı ve uygulamadan sonra da takriben 1 saat kapalı tutulmalıdır. ULV de püskürme inceliği ve uygulama süresi
çok önemlidir. Uygulama ne kadar ince yapılırsa ve uygulama süresi ne kadar uzun olursa ürünün etkisi o kadar yüksek olur.
Mücadele edilen haşere türüne göre uygulama şemasında gösterildiği miktarda su ile seyreltilerek uzman personel nezaretinde kullanılır.
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Doğal Bitki Özlü Haşere İlacı Konsantresi
CHRYSAMED
G-05 PRO
İçerik
Geraniol %20

Açıklama

Sivrisinek, karasinek, kene, bit, pire ve tahtakurusuna karşı etkili %100 doğal ve bitki özlü bir
haşere ilacıdır. Çevreye tehlike yaratmaz. Kalıntı bırakmaz.

Özellikleri

Geraniol sardunya, gül, sitronella ve limon otu gibi bitkilerden elde edilen, ekstrakte edilmiş bir bitki
yağıdır. 67 ‘den fazla bileşik içerir. Bu içerik, böcekleri kovma ve öldürme özelliğine sahiptir.

Uygulama Alanları

Siteler, apartmanlar, oteller, yazlıklar, evler, işyerleri, hastaneler, askeri birlikler, restoranlar,
kafeteryalar, pastaneler, fırınlar, marketler, okullar, kampüsler, yurtlar, kışlalar, bahçeler,
balkon ve teraslar, kamp ve piknik alanları, hayvan barınakları ve çiftlikleri, mezbahalar vb.
tüm açık ve kapalı alanlarda kullanılır.
Mücadele edilen haşere türüne göre uygulama şemasında gösterildiği miktarda su ile
seyreltilerek uzman personel nezaretinde kullanılır.
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İçerik
Deet

İçerik
%30

Açıklama

Chrysamed REPELLENT Nanokapsül teknolojisiyle su bazlı olarak üretilmiştir
ve %30 DEET içermektedir.
DEET (N,N-diethyl-m-toluamide) etken maddesi böcek kovucu ilaçlarda 1957
yılından beri etken madde olarak kullanılan, çok etkili ve güvenli bir aktif maddedir.
Haşere kovucularda DEET miktarı ne kadar yüksek olursa, haşere kovucu
özelliği de o kadar etkili ve güvenli olur.
Bundan dolayı Chrysamed REPELLENT yüksek oranda DEET içermektedir.
Unutulmamalıdır ki; Sıtma, Sarıhumma, Zika, Batı Nil, Chikungunya gibi virüsler
tek bir sivrisinek ısırığı ile dahi bulaşabilir. Keza Borelyoz, KKKA ve menenjit
virüsleri taşıyan tek bir kene ısırması bile İnsan sağlığını ciddi şekilde tehlikeye
atmaya yeterlidir. Bu nedenle gelişigüzel koruma değil, maximum koruma sağlanmalıdır. Etkili bir koruma sağlamak için, DEET oranı en az %25 olmalıdır.
İnsan sağlığı söz konusu olduğunda, etken maddeden tasarruf edilmemelidir.
Bu sorumluluk anlayışı ile üretilen Chrysamed REPELLENT yüksek miktardaki
(%30 DEET) aktif madde içeriği sayesinde haşere sorununun yoğun olduğu
ortamlarda bile rakiplerine kıyasla daha etkin ve uzun süreli koruma sağlar.

Pmd

Açıklama

Chrysamed BISTOP Nanokapsül teknolojisiyle su bazlı olarak üretilmiş,
bitkisel bir haşere kovucudur.
Etken maddesi Okaliptus yağıdır. (Eucalyptus citriodora oil)
Okaliptüs yağı çok etkili böcek kovucusudur. Bir dizi haşereye, rahatsız
edici böceklere ve kenelere karşı etkili olan doğal kaynaklı bu aktif madde,
dünyanın çeşitli yerlerinde yetişen doğal ve yenilenebilir bir kaynak olan
Eucalyptus citriodora ağacının yağından elde edilir.
Okaliptus Yağı çok sıkı güvenlik ve etkinlik testlerini geçmiştir. İnsan
cildinde, özellikle küçük çocuklarda ve bebeklerde kullanım için güvenliğini
destekleyen önemli bir veri kütlesi vardır.
Bu bitki özlü aktif madde, Chrysamed Bistop ile, sizi ve çocuklarınızı
güvenle koruyabileceğiniz bir ilaç haline dönüşmüştür.

Özellikleri
•

Özellikleri

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

%30 DEET içeriği ile cildinizi tahriş etmeden, Sivrisinek ve Kenelere karşı
6 saate kadar etkin koruma sağlar.
Giysilerinizde leke yapmaz
Yağsız formülü ile cildiniz tarafından kolaylıkla emilir.
Bileşimindeki Aloe Vera ile cildinizi yağlandırmadan nemlendirir.
Alman Dermatest laboratuarında insanlar üzerinde PEK İYİ dereceyle test
edilmiştir.
Açık havada veya güneş ışığında etkisini kaybetmez.
Sprey formatı sayesinde kullanımı oldukça pratiktir.
Doğaya zararlı itici gazlar içermez.

Uygulama Alanları
•
•
•
•

Vücudunuzun açık bulunan kısımlarına spreyi dik konumda tutarak 15-20
cm mesafeden sıkın.
Elinizle hafifçe cildinize yayın.
İhtiyaç duyulduğunda tekrar uygulayabilirsiniz.
Gözünüze ve dudaklarınıza temas etmemesine dikkat ediniz.

% 10

•

Okaliptüs Yağı içeriği ile cildinizi tahriş etmeden, Sivrisinek ve
kenelere karşı 6 saate kadar etkin koruma sağlar.
Giysilerinizde leke yapmaz
2 aydan büyük bebeklerde kullanılabilir. Hassas ve Alerjen ciltlerde de
kullanıma uygundur.
Açık havada veya güneş ışığında etkisini kaybetmez.
Sprey formatı sayesinde kullanımı pratiktir.
Yeditepe üniversitesinde yapılan dermatolojik test sonuçlarında tahriş
edici özellikte olmadığı tespit edilmiştir.
İtici gaz içermez. Su bazlıdır.

Uygulama Alanları
•
•
•
•

Vücudunuzun açık bulunan kısımlarına spreyi dik konumda tutarak
15-20 cm mesafeden sıkın.
Elinizle hafifçe cildinize yayın.
İhtiyaç duyulduğunda tekrar uygulayabilirsiniz.
Göz ve dudaklara gelmemesine dikkat ediniz
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Aerosol Haşere İlaçları

CHRYSAMED DEDEX
İçerik
Permethrin
Esbiothrin		

İçerik
% 0,12
% 0,06

Özellikleri ve Uygulama Alanları

Sivrisinek, karasinek, karınca, hamam böceği vb. uçan ve yürüyen
haşerelere karsı etkilidir.
Karasinek ve sivrisineklerin sık görüldüğü duvar ve dolap diplerine,
çatlaklara, mazgal ağızlarına, kapı ve pencere önlerine spreyleyerek 28
m alana 5 – 6 saniye püskürtünüz. Odayı 30 dakika kapalı tuttuktan sonra
1 saat havalandırınız. Hamam böcekleri ve karıncaların barındığı duvar
ve dolap diplerine, çatlaklara, mazgal ağızlarına, kapı ve pencere önlerini
spreyleyerek 30 cm mesafeden spreye 2 – 3 kez basarak püskürtünüz.
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CHRYSAMED CHRYSOL

Deltamethrin
Tetramethmin

% 0,036
% 0,072

Özellikleri ve Uygulama Alanları

Sivrisinek, Karasinek vb. uçan ve yürüyen haşerelere karşı etkilidir.
Karasinek ve sivrisineklerin sık görüldüğü duvar ve dolap diplerine,
çatlaklara, mazgal ağızlarına, kapı ve pencere önlerine spreyleyerek 28
m alana 5 – 6 saniye püskürtünüz. Odayı 30 dakika kapalı tuttuktan sonra
1 saat havalandırınız. Hamam böcekleri ve karıncaların barındığı duvar
ve dolap diplerine, çatlaklara, mazgal ağızlarına, kapı ve pencere önlerini
spreyleyerek 30 cm mesafeden spreye 2 – 3 kez basarak püskürtünüz.

Pasta ve Mum Blok Fare Zehiri
RATEX
MUM BLOK

RATEX
PASTA

İçerik
Difenacoum (saf)
Bitrex (saf)

İçerik
0.005
0.001

Difenacoum (saf)
Bitrex (saf)

0.005
0.001

Açıklama

Açıklama

Özellikleri ve Uygulama Alanları

Özellikleri ve Uygulama Alanları

Ratex, gelişmiş antikoagülan olan, difenacoum bazlı, çok amaçlı bir
rodentisittir. Cezbedici lezzete sahiptir.

Ratex Hazır Blokları kapalı alanlarda; yuva delikleri kenarlarına ve içlerine,
duvar köselerine, fare ve sıçanların gezindiği veya beslendiği alanlara
yerleştirilir. Yemlerin elle temas etmeden konulması gerekmektedir. Yemler
mümkün olduğu kadar plastik kaplar veya yem istasyonlarında uygulanmalıdır. Sıçan mücadelesinde ortam özelliklerine göre 5-10 m aralıklarla
2-4 adet (20,25 gr yem için),4-8 adet(10 gryem için) Ratex Hazır Blok
uygulanır. Fare mücadelesinde ortam özelliklerine göre 3-5 m aralıklarla
1-2 adet (20-25 gr yem için). 2-4 adet (10gr yem için) Ratex Hazır Blok uygulanır. Yemler tüketildikçe ilave edilmelidir. Kırsal bölgelerde kullanımda,
Ratex Hazır Blokları kemirici istasyonlarına yerleştiriniz.Yem istasyonlarını
düzenli olarak kontrol ederek gerektiğinde ilave ediniz.
Ratex Hazır Bloklar antikoagulan etkiye sahiptir. Yemler yendikten 5–7
gün sonra fare ve 9–10 gün sonra sıçanlarda iç kanamaya neden olur ve
hayvanların beslenmesi durarak ölür.

Ratex Pasta; gelişmiş antikoagülan olan, difenacoum bazlı, çok amaçlı bir
rodentisittir.

Tüm fare ve sıçanlarda etkilidir. Öldürücü dozu aldıktan sonra 5-10 gün
içerisinde kemirgenlerde iç kanamaya neden olur. Kemirgenlerin, beslenmeleri durarak, gözden uzak olan yuvalarında ölürler.
Ratex Pasta, kapalı alanlarda; yuva delikleri kenarlarına ve içlerine, duvar
köşelerine, fare ve sıçanların gezindiği veya beslendiği alanlara yerleştirilir. Kırsal bölgelerde kullanımda, Ratex Pastayı kemirici istasyonlarına
yerleştiriniz.
Kemirgenlerin gezindikleri, yuva yaptıkları ve zarar verdikleri yerleri tespit
edin. Pisliklerinin görüldüğü yerlere Ratex Pasta yerleştirin. Her yemleme
noktasına Ratex Pasta yem koyun. Zarar verdikleri tespit edilen yerlere
veya diğer aktivite belirtisi görülen bölgelere yerleştirin.
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