
NEW READY TO USE 
OUTCAST ANT BAIT STATION
Outcast® Ant Bait Station self-contained ready  
to use ant control gel bait, for use by both  
professional pest controllers and households

How to use Outcast Ant Bait Station

The quick and easy press-and-go Outcast Ant Bait Station can be used both 

indoors and outdoors around buildings. 

The simple to use bait station is instantly activated, by tearing off a tab  

and pressing the container bait chamber.

1 Snap-off the tab on the 
top of the bait station.

2 Squeeze the gel capsule 
to deposit the gel in the 
central compartment.

3 Place the bait station(s) 
in areas of ant 
infestation/activity.

The ant control bait remains contained within the bait station, where ants will 

readily feed. The gel bait stays moist and attractive to ant feeding – helping 

to achieve effective control of colonies.

When ant activity ceases, the Outcast Ant bait station is simply picked up  

and disposed of – with no mess to clear up and no bait left on the site.

Full instructions for use are provided as part of the packaging. 

The use of Outcast Ant will help eliminate ants within days of application 

following label directions.

 Ready to use bait station

 Highly attractive to key ant species

 Effective ant colony control 

 Pre-filled with proven ant gel bait

 Safe to use indoor & outdoor 
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جديد جاهز لالستخدام 
آوتكاست لمكافحة النمل – محطة طعم جل 

طريقة استخدام آوتكاست لمكافحة النمل – محطة طعم 
جل 

يمكن استخدام جل آوتكاست لمكافحة النمل )محطة الطعم( داخل المباني 
وخارجها وحولها بطريقة سريعة وسهلة عن طريق الضغط على العبوة. يتم 

تنشيط محطة الطعم سهلة االستخدام على الفور وذلك عن طريق تمزيق 
مكان العالمة والضغط على حجرة الطعم الموجودة داخل العبوة. 

 انزع العالمة الموجودة
أعلى محطة الطعم

يظل ُطعم مكافحة النمل موجودًا داخل محطة الُطعم حيث يتغذى النمل 
عليه بسهولة. ويظل الُطعم الجل رطبًا وجذابًا لتغذية النمل - مما يساعد 
على تحقيق المكافحة الفعالة على مستعمرات النمل. وعندما يتوقف النمل 
عن النشاط، يتم ببساطة سحب محطة طعم جل آوتكاست لمكافحة النمل 

والتخلص منها – دون إحداث فوضى أثناء تنظيف المكان أو ترك أي ُطعم فيه. 
بداخل العبوة نشرة تحتوي على تعليمات حول كيفية االستخدام.

سيساعد استخدام جل آوتكاست لمكافحة النمل في القضاء على النمل في 
غضون أيام من االستعمال مع مراعاة اتباع اإلرشادات الموجودة على ملصق 

العبوة.  

 اضغط على كبسولة الجل1
 إلدخال الجل في الحجرة

المركزية

 ضع محطة )محطات( الطعم2
 في المناطق التي يغزوها

النمل أو ينشط فيها

3

آوتكاست لمكافحة النمل – محطة طعم جل – قائم 
بذاته وجاهز لالستخدام من قبل الشركات المتخصصة 

في مكافحة اآلفات
 محطة طعم جاهزة لالستخدام 
 جاذب بشدة ألنواع النمل الرئيسية 
 فعال في القضاء على مستعمرات النمل 
  عبوة آمنة مجهزة بطعم جل لمكافحة النمل 
لالستخدام داخل المباني وخارجها 

لمكافحة النملأوت كاست 
محطة طعوم

استخدم المبيدات بأمان. قم بقراءة التعليمات و المنشور كامال باإلضافة الى معلومات المنتج قبل االستخدام.
آوتكاست ® هو عالمة تجارية خاصة بشركة مجموعة سنجنتا. شركة سنجنتا وقاية المحاصيل أي جي، بازل، سويسرا. جميع الحقوق محفوظة. شباط „فبراير“ 2022.
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