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Гель ві таргані т мур

Вага нетто: 75мл
Кількість у ящику: 24шт

Гель ві таргані т мур

Призначення засобу: знищення тарганів та мурашок
(рудих домових, чорних садових) споживачами в
побутових умовах та фахівцями організацій, що мають
дозвіл на виконання робіт з дезінфекції на об'єктах
різних категорій (в тому числі – дитячі, лікувальні та
харчові). Спосіб застосування: Зняти захисний
ковпачок. Нанести засіб краплями на відстані 20-50 см
одна від одної в місцях перебування або переміщення
тарганів (уздовж плінтусів, в щілини, тріщини, під
батареями, мийкою, за холодильником, шафами,
полицями, біля труб гарячого водопостачання і т. д.).
При високій чисельності комах відстань між краплями
можна скоротити. Щоб уникнути появи плям на
поверхні гель можна нанести на шматочок паперу або
полімерної плівки. Після використання знову закрити
тубу з засобом захисним ковпачком. Для обробки
приміщення площею 15 м2 досить 10-15 г гелю. Засіб
зберігає ефективність не менше 2-х місяців.
Рекомендується наносити гель на суху поверхню в
місцях, недоступних дітям і домашнім тваринам.
Запобіжні заходи: Обробку проводити у відсутності
дітей, домашніх тварин і птахів. Уникати попадання
засобу в рот, очі і на шкіру. У разі випадкового
потрапляння засобу в очі та на шкіру - необхідно
ретельно промити водою, при попаданні в рот негайно прополоскати його водою. Після проведення
обробки потрібно вимити руки водою з милом.
Зберігати окремо від харчових продуктів, в місцях
недоступних для дітей. Використовувати
тільки за призначенням!

«З ис ві м

Вага нетто: 35мл
Кількість у ящику:

Призначення засобу: знищення тарганів та мурашок
(рудих домових, чорних садових) споживачами в
побутових умовах та фахівцями організацій, що мають
дозвіл на виконання робіт з дезінфекції на об'єктах
різних категорій (в тому числі – дитячі, лікувальні та
харчові). Спосіб застосування: Зняти захисний
ковпачок. Нанести засіб краплями на відстані 20-50 см
одна від одної в місцях перебування або переміщення
тарганів (уздовж плінтусів, в щілини, тріщини, під
батареями, мийкою, за холодильником, шафами,
полицями, біля труб гарячого водопостачання і т. д.).
При високій чисельності комах відстань між краплями
можна скоротити. Щоб уникнути появи плям на
поверхні гель можна нанести на шматочок паперу або
полімерної плівки. Після використання знову закрити
тубу з засобом захисним ковпачком. Для обробки
приміщення площею 15 м2 досить 10-15 г гелю. Засіб
зберігає ефективність не менше 2-х місяців.
Рекомендується наносити гель на суху поверхню в
місцях, недоступних дітям і домашнім тваринам.
Запобіжні заходи: Обробку проводити у відсутності
дітей, домашніх тварин і птахів. Уникати попадання
засобу в рот, очі і на шкіру. У разі випадкового
потрапляння засобу в очі та на шкіру - необхідно
ретельно промити водою, при попаданні в рот негайно прополоскати його водою. Після проведення
обробки потрібно вимити руки водою з милом.
Зберігати окремо від харчових продуктів, в місцях
недоступних для дітей. Використовувати
тільки за призначенням!

З А С О Б И

» ТМ «Некусайк »
Призначення. Захист населенням в побуті вовни,
хутра та виробів з них від пошкодження міллю. Засіб
являє собою картонну пластину (секцію), просочену
інсектицидним розчином, в упаковці.
Вказівки щодо використання. Витягти засіб з
упаковки, розмістити у середній частині місця
3
зберігання речей розміром 1,0 м (величина
середньої шафи) 1–2 пластини. Через 3,5–4 місяці
засіб замінити. Після проведення обробки руки
вимити з милом. Використаний засіб утилізувати
разом з побутовими відходами.
Запобіжні заходи. Використовувати тільки за
призначенням окремо від харчових продуктів в
місцях, недоступних дітям та домашнім тваринам.
При використанні уникати потрапляння прямих
сонячних променів та вологи на засіб.
У разі контакту засобу зі шкірою або
оболонкою очей – промити водою.
Умови зберігання. Зберігати засіб необхідно в
упакованому вигляді в сухих, критих недоступних
дітям та домашнім тваринам місцях при температурі
від мінус 30 ºС до плюс 30 ºС, на відстані
не менше 1 м від нагрівальних приладів.
Склад: діюча речовина –
трансфлутрін (0,34–1,00 %),
пропіленгліколь, віддушка.

ВIД КОМАРIВ

Кількість: 1шт

ПАРТНЕРСТВО:

ДІЯЛЬНІСТЬ НАШИХ КОМПАНІЙ
Наші компанії мають більше 10 років успішного досвіду в області виробництва
і реалізації засобів для захисту від комах.
- ТОВ «Юніксінвестагро» є безпосереднім виробником продукції як власної торгової марки
«Некусайка», так і торгових марок партнерів - «Private Label».
- ТОВ «Екобіохім» займається реалізацією продукції власного торгової марки
«Некусайка». Робота в тандемі з компанією- виробником ТОВ «Юніксінвестагро» дозволяє нам гнучко
реагувати на всі вимоги ринку, а нашої продукції - відповідати найвищим стандартам якості. Наявність
повного комплекту дозвільної документації дозволяє реалізовувати продукцію ТМ «Некусайка» по всіх каналах збуту.
- Весь цикл виробництва здійснюється на території України,
що робить продукцію повністю української і позитивно впливає на співвідношення ціни та якості.
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Вага нетто: 30мл
Кількість у ящику: 12шт

Спре

Вага нетто: 100мл
Кількість у ящику: 48шт

Пластин

і к

арі

Призначення: забезпечення ефективного та
безпечного захисту дорослих від укусів
літаючих комах у приміщенні. Основою засобу
є діюча речовина останнього покоління.
Концентрація діючої речовини в одному
флаконі розрахована на 45 ночей (360 годин).
Рідина ефективна навіть при відкритих вікнах.
Вказівки щодо використання:
1) вийняти з упаковки флакон з розчином,
зняти захисний ковпачок, вкрутити флакон у
електрофумігатор до упору і увімкнути його у
електромережу 220V при вертикальному
положенні флакона; 2) повне знищення комарів
досягається за 1 годину; 3) при зачинених
вікнах (кватирках) не рекомендовано
знаходитися у приміщенні; потрібно увімкнути
електрофумігатор з рідиною та залишити
приміщення на 30 хв, після чого вимкнути;
4) при відчинених вікнах (кватирках)
рекомендовано залишати електрофумігатор
з рідиною увімкненим на ніч для захисту від
комах, що влітають; 5) електрофумігатор
розміщувати на відстані не менше 1 м від
постійного місцезнаходження людини; 6) після
використання електрофумігатор вимикають,
флакон викручують з електрофумігатора,
накручують захисний ковпачок і зберігають в
упаковці до наступного використання.
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Призначення: Забезпечення ефективного та
безпечного захисту дорослих від укусів літаючих
комах (москітів, мокреців, мошок та інших).
Нанесений засіб забезпечує захист до 4-х годин.
Вказівки щодо використання:
1) перед застосуванням струсити флакон;
2) з відстані 20–25 см рівномірно нанести засіб на
відкриті ділянки тіла і одяг, тримаючи засіб на
витягнутій руці. Для обробки відкритих ділянок тіла
– спочатку нанести засіб на долоню, потім нанести
не втираючи на тіло. У разі потреби відкриті
ділянки шкіри обробляють повторно, але не
частіше, ніж 2 рази на добу (для дітей) та 3 рази на
добу (для дорослих); 3) обробку шкіри дітей
виконують дорослі; 4) для збільшення тривалості
захисної дії засобу оброблений одяг тримати в
закритому поліетиленовому пакеті.
Застережні заходи: не рекомендується наносити
на шкіру жінкам у період вагітності та годування
груддю, а також особам із захворюваннями шкіри і
підвищеною чутливістю до хімічних речовин. Не
допускати потрапляння в очі, рот, органи дихання
та на ушкоджені ділянки шкіри. При потраплянні в
очі – промити їх водою і закапати 30%
розчином сульфацилу натрію, при потраплянні у
рот – прополоскати, в органи дихання – вийти на
свіже повітря. При симптомах отруєння –
звернутися до лікаря.
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Вага нетто: 30мл
Кількість у ящику: 24шт

к

ар

Спіраль ві літаючи к

Призначення: забезпечення ефективного та
безпечного захисту дорослих від укусів літаючих
комах у приміщенні. Основою засобу є діюча
речовина останнього покоління. Концентрація діючої
речовини в одному флаконі розрахована на 45 ночей
(360 годин). Рідина ефективна навіть при відкритих
вікнах. Використовувати тільки з
електрофумігатором.
Вказівки щодо використання:
1) вийняти з упаковки флакон з розчином, зняти
захисний ковпачок, вкрутити флакон у
електрофумігатор до упору і увімкнути його у
електромережу 220V при вертикальному положенні
флакона; 2) повне знищення комах досягається за 1
годину; 3) при зачинених вікнах (кватирках) не
рекомендовано знаходитися у приміщенні; потрібно
увімкнути електрофумігатор з рідиною та залишити
приміщення на 30 хв, після чого вимкнути; 4) при
відчинених вікнах (кватирках) рекомендовано
залишати електрофумігатор з рідиною увімкненим на
ніч для захисту від комах, що влітають;
5) електрофумігатор розміщувати на відстані не
менше 1 м від постійного місцезнаходження людини;
6) після використання електрофумігатор вимикають,
флакон викручують з електрофумігатора, накручують
захисний ковпачок і зберігають в упаковці до
наступного використання; 7) для максимального
ефекту використовуйте рідину з електрофумігатором
виробництва ТОВ «ЮНІКСІНВЕСТАГРО».

Кре
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Вага нетто: 125г
Кількість у ящику: 60шт
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Призначення: знищення літаючих комах (комарів,
москітів, мух мошок) в добре провітрюваних
приміщеннях та на відкритому повітрі, область
застосування – населенням в побуті.
Вказівки щодо використання: 1) розкрити упаковку,
обережно розділити спіралі; спіраль встановити на
прикладену металеву підставку, при цьому вістря
підставки попередньо відігнути і вставити в проріз на
спіралі; кінець спіралі підпалити, полум'я загасити;
2) тління спіралі відбувається з виділенням невеликої
кількості диму; після закінчення обробки спіраль
загасити; час повного згоряння спіралі близько 6 годин;
3) при застосуванні на відкритому повітрі спіраль
розмістити з підвітряного боку на відстані 1–2 м від
людини; 4) резерв спіралі масою близько 9 г – не менше
6 годин; 5) загибель комах в приміщенні починається
через 1–2 хвилини і досягає
100% через 10–15 хвилин.
Застережні заходи: перед використанням спіралі в
закритому приміщенні (в відсутності людей) прибрати
дитячі іграшки, продукти харчування в шафу або в
холодильник. Після закінчення обробки приміщення слід
провітрити протягом 30 хвилин і провести вологе
прибирання відкритих поверхонь мильно-содовим
розчином. Засіб застосовувати з обережністю особам,
які страждають на алергічні захворювання. На
відкритому повітрі спіралі встановлювати не менше 1 м
від людини, з підвітряного боку. В процесі тління спіраль
не накривати і повністю загасити після використання.
Використовувати тільки за призначенням.

т

Призначення:ефективний захист від укусів
комарів, мокреців, москітів і інших комах.
Спосіб застосування: тонким шаром без втирання
нанести засіб на відкриті ділянки тіла: обличчя,
руки, шию, ноги. При необхідності обробку
повторити. Час захисної дії від комах до 4 годин.
Запобіжні заходи: уникати потрапляння в очі, на
пошкоджені ділянки шкіри. При попаданні –
промити водою. Дітям від 5 років, засіб наносять
дорослі, не більше 2 разів на добу. Не
рекомендується застосовувати вагітним і годуючим
жінкам, і особам з підвищеною чутливістю шкіри.
Умови зберігання: зберігати окремо від харчових
продуктів, в місцях недоступних для дітей, при
температурі від 5 С° до 30 С°.

Вага нетто: 50мл
Кількість у ящику: 42шт

Липк стр чк

к

ар

Призначення: забезпечення ефективного та
безпечного захисту дорослих від укусів літаючих
комах у приміщеннях. Використовувати тільки з
електрофумігатором. Одна пластина захищає від
комарів протягом 8 годин.
Вказівки щодо використання:
1) дістати пластину з упаковки та вставити її в
електрофумігатор;
2) розвернути штекер електрофумігатора таким
чином, щоб після його увімкнення в мережу
пластина знаходилася в горизонтальному
положенні і не випадала з електрофумігатора; 3)
при зачинених вікнах (кватирках) не
рекомендовано знаходитися у приміщенні;
потрібно увімкнути електрофумігатор з
пластиною та залишити приміщення на 30 хв,
після чого вимкнути; 4) при відчинених вікнах
(кватирках) рекомендовано залишати
електрофумігатор з пластиною увімкненим на ніч
для захисту від комах, що влітають;
5) електрофумігатор розміщувати на відстані не
менше 1 м від постійного місцезнаходження
людини; 6) для максимального ефекту
використовуйте пластину з електрофумігатором
виробництва ТОВ «ЮНІКСІНВЕСТАГРО».

Для ефективного захисту від мух в приміщенні.
Спосіб застосування: Перед застосуванням
довести стрічку до кімнатної температури. Повільно
при легкому провернені витягнути за петлю липку
стрічку з гільзи , не відриваючи гільзу від стрічки .
Закріпіть стрічку від мух , використовуючи петлю і
прикладену кнопку . Підвішувати в місцях
найбільшого скупчення мух з розрахунку 2-3 стрічки
на приміщення площею 10 м2.
Запобіжні заходи: Зберігати в упаковці , окремо від
харчових продуктів , у місцях , недоступних для
дітей, при відносній вологості не вище 90 % і при
температурі не вище +35 °С. Використовувати
тільки за призначенням!
Умови зберігання : Засіб має зберігатися в
закритих сухих приміщеннях при температурі не
0
вище +35 С і відносній вологості повітря не більше
90 %, на відстані не менше 1 м від опалювальних
приладів в умовах , що виключають їх пошкодження
і забруднення . Гільзи з липкою стрічкою при
зберіганні повинні бути захищені від впливу вологи,
лугів, масел, розчинників та інших речовин, що
руйнують гільзу, липкий шар і паперову основу.

Вага нетто: 11г
Кількість у ящику: 250шт

Вага нетто: 10г
Кількість у ящику: 1000шт

Спре ві літаючи к

Вага нетто: 30мл
Кількість у ящику: 12шт

Пластин дит

и

к

ар

Призначення: забезпечення ефективного та
безпечного захисту дітей від 2-х років та
дорослих від укусів літаючих комах у
приміщенні. Основою засобу є діюча речовина
останнього покоління. Концентрація діючої
речовини в одному флаконі розрахована на 45
ночей (360 годин). Рідина ефективна навіть
при відкритих вікнах.
Вказівки щодо використання:
1) вийняти з упаковки флакон з розчином,
зняти захисний ковпачок, вкрутити флакон у
електрофумігатор до упору і увімкнути його у
електромережу 220V при вертикальному
положенні флакона; 2) повне знищення
комарів досягається за 1 годину;
3) при зачинених вікнах (кватирках) не
рекомендовано знаходитися у приміщенні;
потрібно увімкнути електрофумігатор з рідиною
та залишити приміщення на 30 хв, після чого
вимкнути; 4) при відчинених вікнах (кватирках)
рекомендовано залишати електрофумігатор з
рідиною увімкненим на ніч для захисту від
комах, що влітають; 5) електрофумігатор
розміщувати на відстані не менше 1 м від
постійного місцезнаходження людини; 6) після
використання електрофумігатор вимикають,
флакон викручують з електрофумігатора,
накручують захисний ковпачок і зберігають в
упаковці до наступного використання.
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Призначення: забезпечення ефективного та безпечного захисту
дітей від 2-х років та дорослих від укусів літаючих комах у
приміщеннях. Використовувати тільки з електрофумігатором.
Одна пластина захищає від комарів протягом 8 годин.
Вказівки щодо використання:
1) дістати пластину з упаковки та вставити її в електрофумігатор;
2) розвернути штекер електрофумігатора таким чином, щоб
після його увімкнення в мережу пластина знаходилася в
горизонтальному положенні і не випадала з електрофумігатора;
3) при зачинених вікнах (кватирках) не рекомендовано
знаходитися у приміщенні; потрібно увімкнути електрофумігатор
з пластиною та залишити приміщення на 30 хв, після чого
вимкнути; 4) при відчинених вікнах (кватирках) рекомендовано
залишати електрофумігатор з пластиною увімкненим на ніч для
захисту від комах, що влітають; 5) електрофумігатор
розміщувати на відстані не менше 1 м від постійного
місцезнаходження людини; 6) для максимального ефекту
використовуйте пластину з електрофумігатором виробництва
ТОВ «ЮНІКСІНВЕСТАГРО».
Застережні заходи: використовувати тільки за призначенням!
Для ефективного та безпечного використання площа
2
2
приміщення повинна бути від 13 м до 36 м . Уникати
потрапляння прямих сонячних променів на пластину. При
увімкненні електрофумігатора не торкатися рукою або
металевими предметами нагрівальної поверхні. Уникати
потрапляння води на електроприлад. Використані пластини і
пластини з вичерпаним терміном придатності утилізують як
побутові відходи.

Вага нетто: 11г
Кількість у ящику: 250шт

Вага нетто: 100мл
Кількість у ящику: 30шт

Призначення: Забезпечення ефективного захисту
від укусів літаючих комах (москітів, мокреців, мошок та
інших) та кліщів. Нанесений засіб забезпечу
захист до 8-ми годин.
Вказівки щодо використання:
1) Перед застосуванням струсити флакон; 2) одяг та інші
вироби з тканини обробити до легкого зволоження на
відкритому повітрі. Після обробки одяг просушити
протягом однієї години; 3) з відстані 20–25 см рівномірно
нанести засіб на відкриті ділянки тіла і одяг, тримаючи
засіб на витягнутій руці. Для обробки відкритих ділянок
тіла – спочатку нанести засіб на долоню, потім нанести не
втираючи на тіло. У разі потреби відкриті ділянки шкіри
обробляють повторно, але не частіше, ніж 2 рази на добу;
4) для захисту від кліщів одяг потрібно обробити
особливо ретельно, створюючи препаратом бар'єри
навколо щиколоток, колін, стегон, плечового поясу,
манжет та інших можливих місць проникнення кліщів до
тіла (6–15 натискань на розпилювальну головку
флакона на кожен бар'єр); 5) дотримуватися правил
поведінки на небезпечних територіях: оглядати себе для
виявлення кліщів, правильно одягатися (штани
заправляти в чоботи або шкарпетки з щільною гумкою,
носити сорочку з довгими рукавами та заправляти її у
штани); 6) час захисної дії від комах: при нанесенні на
шкіру – 8 годин, при нанесенні на одяг – 30 діб;
7) час захисту від кліщів: при нанесенні на шкіру – 4–6
годин, при нанесенні на одяг – 5 діб. Для збільшення
тривалості захисної дії засобу оброблений одяг
тримати в закритомуполіетиленовому пакеті.

Рідин діт

Вага нетто: 30мл
Кількість у ящику: 24шт
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Призначення: забезпечення ефективного та
безпечного захисту дітей від 2-х років та дорослих від
укусів літаючих комах у приміщенні. Основою засобу є
діюча речовина останнього покоління. Концентрація
діючої речовини в одному флаконі розрахована на 45
ночей (360 годин). Рідина ефективна навіть при
відкритих вікнах. Використовувати тільки з
електрофумігатором.
Вказівки щодо використання:
1) вийняти з упаковки флакон з розчином, зняти
захисний ковпачок, вкрутити флакон
у електрофумігатор до упору і увімкнути його
у електромережу 220V при вертикальному положенні
флакона; 2) повне знищення комах досягається за 1
годину; 3) при зачинених вікнах (кватирках) не
рекомендовано знаходитися у приміщенні; потрібно
увімкнути електрофумігатор з рідиною та залишити
приміщення на 30 хв, після чого вимкнути; 4) при
відчинених вікнах (кватирках) рекомендовано залишати
електрофумігатор з рідиною увімкненим на ніч для
захисту від комах, що влітають; 5) електрофумігатор
розміщувати на відстані не менше 1 м від постійного
місцезнаходження людини; 6) після використання
електрофумігатор вимикають, флакон
викручують з електрофумігатора, накручують
захисний ковпачок і зберігають в упаковці
до наступного використання;
7) для максимального ефекту використовуйте рідину з
електрофумігатором виробництва
ТОВ «ЮНІКСІНВЕСТАГРО».

Лосьо -спре діт

Вага нетто: 100мл
Кількість у ящику: 30шт
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Призначення: Забезпечення ефективного
та безпечного захисту дітей від 2-х років та дорослих
від укусів літаючих комах (москітів, мокреців, мошок та
інших). Нанесений засіб забезпечує захист до 4-х годин.
Вказівки щодо використання:
1) перед застосуванням струсити флакон; 2) з відстані
20–25 см рівномірно нанести засіб на відкриті
ділянки тіла і одяг, тримаючи засіб на витягнутій
руці. Для обробки відкритих ділянок тіла –
спочатку нанести засіб на долоню, потім нанести
не втираючи на тіло. У разі потреби відкриті
ділянки шкіри обробляють повторно, але не
частіше, ніж 2 рази на добу (для дітей) та 3 рази
на добу (для дорослих); 3) обробку шкіри дітей
виконують дорослі; 4) для збільшення
тривалості захисної дії засобу оброблений одяг
тримати в закритому поліетиленовому пакеті.
Застережні заходи: не рекомендується
наносити на шкіру жінкам у період вагітності та
годування груддю, а також особам із
захворюваннями шкіри і підвищеною чутливістю
до хімічних речовин. Не допускати потрапляння
в очі, рот, органи дихання та на ушкоджені
ділянки шкіри. При потраплянні в очі – промити
їх водою і закапати 30% розчином сульфацилу
натрію, при потраплянні у рот – прополоскати, в
органи дихання – вийти на свіже повітря. При
симптомах отруєння – звернутися до лікаря.

