
P R O F E SS I O N A L  P E ST  M A N AG E M E N T

Advion® Ant Gel gir uovertruffen 
kontroll over de største 
maursortene, inkludert sweet 
feeder ants.

EFFEKTIV  
MAURKONTROLL. 
TAKKNEMMELIGE 
KUNDER.



Revolusjonerende aktiv ingrediens
Advion Ant Gel inneholder indoxacarb, en aktiv ingrediens som er det 
eneste medlemmet av den kjemiske oxadiazine-klassen, som gir en helt ny 
virkemetode. Den er radikalt forskjellig fra andre maurkontroll-muligheter, og 
eliminerer spørsmål om motstandsdyktighet.

Advion® Ant Gel fordeler

Advion® Ant Gel bruker en ny aktiv ingrediens, 
indoxacarb, som bioaktiveres til sin kraftige 
insektmiddel-form av maurens eget stoffskifte. 
Advion Ant Gel kombinerer den beviste effekten 
av indoxacarb med en gel-formel som er meget 
attraktiv for maur, slik at den danner en kraftig, 
bredspektret maurkontroll.

  Revolusjonær virkemetode

  Meget attraktiv for alle nøkkel-maursorter

  Total kolonikontroll

  Godkjent for matvarebransjer

  Perfekt viskositet for alle situasjoner

  Gjennomsiktig, luktløs, setter ikke flekker

  For innendørs og utendørs bruk

Phase 1 Exposure
The insect ingests 
or comes into direct 
contact with 
indoxacarb.

Phase 2 Enzymes
The insect’s enzymes 
break down indoxacarb, 
cleaving o� the 
carbomethoxy group.

Phase 3 Active
The resulting molecule is 
active compond - the 
more powerful form.

Phase 4 Death
The active molecule binds 
to the target site, blocking 
the insec’s sodium channels. 
The insect experiences 
paralysis followed by death.

Fase 1 
Eksponering
Insektet inntar 
eller kommer i 
direkte kontakt 
med indoxacarb

Fase 2 Enzymer
Insektets egne 
enzymer bryter 
ned indoxacarbet, 
og kutter av 
carbomethoxy-
gruppen.

Fase 3 Aktiv
Det resulterende 
molekylet 
er en aktiv 
sammensetning,  
en kraftigere form.

Fase 4 Død
Det aktive molekylet 
binder seg til målstedet 
og blokkerer insektets 
sodium-kanaler. 
Insektet lammes, 
etterfulgt av død.
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Fordeler ved bio-aktivisering
Bio-aktivisering er den enestående prosessen som benytter seg av maurens 
eget stoffskifte for å skifte indoxacarbets molekylære struktur, for økt 
insektsmiddel-effekt.

Etter at insektet inntar Advion Ant Gel, vil denne prosessen bruke maurens 
egne enzymer for å konvertere indoxacarb-molekylet til sin form som 
insektsmiddel. Det aktiverte molekylet binder seg så til målstedet og 
blokkerer insektets sodium-kanaler. Insektet blir så lammet, etterfulgt av død.

Denne molekylære aktiviseringen lar indoxacarb effektivt skille mellom mål-
insekt og ikke-målorganismer som pattedyr. Fordi forandringen til aktiv form 
skjer inne i insektene, blir profesjonelle bedre utstyrt til å balansere målrettet 
insektskontroll med effekten på miljøet.

Total kolonikontroll
Advion Ant Gel har en effekt på alle livsstadier i maursorter og gir grundig 
utryddelse av maurkolonier.

Denne høyst spiselige formelen tiltrekker seg maur raskt og utkonkurrerer 
eksisterende matkilder. Den forblir aktiv i lengre perioder, slik at mauren 
inntar mer åte.

Den noe forsinkede dødeligheten gjør at maur inntar åtet og returnerer 
til kolonien hvor de smitter andre maur gjennom horisontal overflytning. 
Gjennom trophallaxis deler mauren åtet med reproduktive medlemmer av 
kolonien, noe som fører til at dronningen dør og infestasjonen opphører. 
Bruken av Advion Ant Gel vil hjelpe til med å eliminere maurproblemer innen 
bare noen dager etter påføring dersom bruksanvisningen følges korrekt.

Kontroll over et bredt spekter av maursorter, 
innendørs og utendørs
Advion Ant Gel er laget spesifikt for å være tiltrekkende for et bredt spekter 
av maur, inkludert men ikke begrenset til:

 Svartmaur/hagemaur (Lasius niger)

 Pharaoh ant (Monomorium pharaonis)

 Argentine ant (Linepithema humile)

 Ghost ant (Tapinoma melanocephalum)

Andre maursorter som kontrolleres inkluderer: Paratrechina longicornis, 
Pheidole megacephala, Myrmica rubra, Crematogaster spp, Tetramorium spp 
& Camponotus spp.

Fordi Advion® Ant Gel har en positiv miljøprofil, kan den brukes både 
innendørs og utendørs på varierte bruksområder:
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Høy spiselighet tilpasset ulike  
spisevaner hos maur
De fleste maursorter vil vise spisevaner som involverer honningdugg eller 
søt mat. Noen spiser imidlertid også andre matkilder som proteiner og oljer. 
Fordi maurens spisevaner kan forandres så raskt, er det viktig å bruke en 
maur-GEL som gir mer fleksibilitet. Formelen i Advion Ant Gel er utviklet 
spesielt for å være tiltrekkende for flere nøkkel-maursorter, og for mer 
kontroll.

Optimal viskositet
Denne høyt-ytende formelen er spesifikt designet for å være en ekte GEL. 
Dette betyr at den kan brukes i mange situasjoner, slik som på undersiden av 
en horisontal flate eller på en vertikal flate, og den forblir der du legger den. 
Det kan også brukes på porøse flater med liten fare for å bli absorbert, slik at 
det er tilgjengelig for mauren i lengre tid.
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