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Tahta kurdu mücadelesi zor olan yayılmacı bir böcek türüdür. Aynı zamanda “tahta biti”, “ağaç 
kurdu” olarak da bilinirler. Diğer böcekler gibi nemli ve rutubetli yerlerde yaşamayı severler. 
Beyaz, kırmızı ve siyah karışımı renkleri vardır. Ömrünün önemli bir kısmını ahşap yiyen bir 
larva olarak geçirir ve ahşap yüzeylerde ince, tünel benzeri izlerin oluşmasına yol açar. Larva 
yetişkinliğe eriştikten sonra tahtadan çıkış yapmak için delikler açar. Bu şekilde tahta 
mobilyalarınızda, ahşap zeminlerde zayıflamaya ve kırılmalara sebep olur. Tahta kurdunun en 
önemli belirtisi, ahşabı yerken çıkardığı sesler ve oluşturduğu ahşap tozlarıdır. Dişi tahta 
kukurtları tek seferde 100 kadar yumurta bırakabilir. Çok hızlı çoğalan tahta kurtları 
bulundukları yere kısa sürede büyük hasarlar verebilir. 

Üstün CHRYSA Nano-Kapsül teknolojisi ile üretilen Chrysamed Worm-Ex ürünümüz tahta 
kurduna karşı tam koruma sağlar. Su bazlı olup, PBO, Solvent ve toksik çözücüler içermez. 
Chrysamed ailesi olarak ürettiğimiz insektisitler tahta kurtlarının nefes almalarını sağlayan 
trake sistemlerini etkileyerek onları uzaklaştırır ve yok eder. Biyolojik etki sayesinde tahta 
kurtları bağışıklık kazanmaz ve normalden fazla yumurta bırakmaz.

Chrysamed Worm-Ex her tür ahşap yüzeye uygulanabilen, kokusuz ve leke bırakmayan bir 
üründür. Kapı, pencere, mobilya gibi ahşap yüzeylere yaklaşık 50-100 cm uzaktan en ince 
ayarda ve bolca püskürtülerek uygulanır. Chrysamed Worm-Ex itici gazlar içermediği için 
uygulama yaparken kapı ve pencereleri kapatmaya, evi terk etmeye veya havalandırmaya 
gerek yoktur. Chrysamed Worm-Ex’in aynı zamanda uzaklaştırıcı özelliği sayesinde sadece 
tahta kurtlarına karşı değil, bit, pire, uyuz böceği, tahtakurusu gibi dış parazitlere karşı da 
koruma sağlayabilirsiniz. 

UnutmamakUnutmamak gerekir ki, haşereler ve böcekler ekolojik dengenin bir parçasıdır. Chrysamed 
ailesi olarak amacımız tüm haşereleri yok etmek değil, doğanın dengesini bozmadan, onları 
sizlerden ve olumsuz etkilerinden uzak tutmaktır.

%100 memnuniyet garantisi veriyoruz.

CHRYSAMED WORM-EX İLE
TAHTA KURDU MÜCADELESİNDE ETKİLİ ÇÖZÜM!

Etken Madde : Permethrin %0.2

SU BAZLI

KALICI BİYOLOJİK ETKİ

GÜÇLÜ UZAKLAŞTIRICI ETKİ 

KOKUSUZ

LEKE BIRAKMAZ

İTİCİ GAZ İÇERMEZ

TAHTA KURDU DERDİNE

SON!

Ürünlerimiz 500 ml - 1 litre - 2,5 litre - 5 litre 
olarak satışa sunulmaktadır.


