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Đọc kỹ nhãn sản phẩm và hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo vệ vững vàng tài sản 
của khách hàng
Cùng Premise với hiệu quả kiểm soát mối đã 
được chứng minh: 
Với hiệu ứng lan truyền mang đến hiệu quả 
kiểm soát mối vượt trội cùng chi phí vô cùng tối 
ưu, Premise 200 SC đã trở thành một trong 
những thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới và 
nhận được nhiều sự tin tưởng khi nói đến các 
giải pháp bảo vệ công trình khỏi loài mối đầy tai 
hại.
Vì sao các kỹ sư trên thế giới tin tưởng lựa chọn 

Premise?

    Hiệu quả kiểm soát mối ưu việt đã được kiểm chứng

    Chất lượng tối ưu trong phân khúc giá

    Giảm thiểu tối đa lời phàn nàn từ khách hàng

    Bảo vệ vững vàng trong thời gian dài

    Không mùi

    Được khuyến cáo bởi nhiều kỹ sư hàng đầu

    Được hỗ trợ kỹ thuật từ đội ngũ Bayer

    Gia tăng giá trị cho dự án của bạn

Thương hiệu Premise được chấp thuận 
sử dụng bởi nhiều tổ chức uy tín như:

Thương hiệu Premise được trao chứng nhận 
xanh của nhiều tổ chức môi trường như:

thân thiện
vơi môi trương

Premise đã được chứng nhận

      EPA (Hoa Kỳ)
      EU (các nước Châu Âu)
      Chính phủ các nước Châu Á 
      (Singapore, Nhật Bản, Ấn Độ,...)

     Hội đồng Môi trường Singapore 
      Hội đồng Công trình xanh Singapore
      Hội đồng dịch vụ và sản phẩm xanh
      Ấn Độ - CII

Mối không hề nhận biết 
đất đã xử lí với Premise

Mối đã nhiễm Premise 
sẽ giảm hoạt động và dần tử vong

Mối đã nhiễm Premise sẽ chuyển hoạt chất 
sang những con mối khác, tạo nên hiệu ứng 
domino tiêu diệt một lượng lớn con mối khác
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HIỆU QUẢ BẢO VỆ CỦA PREMISE QUA CÁC NĂM
Được kiểm chứng trong điều kiện nghiên cứu tại Nhật Bản

HIỆU QUẢ BẢO VỆ ĐẠT 100%

NĂM THỨ 7

Premise là thuốc trừ mối không xua, có liều dùng thấp và hiệu quả 
kiểm soát mối ưu việt đã được kiểm chứng!

Thành phần: Imidacloprid 200g/L
Hiệu ứng lan truyền giúp kiểm soát mối toàn diện với liều dùng 
rất thấp (1:400)
Hơn 15 năm có mặt trên thị trường với hiệu quả kiểm soát mối 
được kiểm chứng tại nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ, 
Philippines, Thái Lan,...
Có thể sử dụng trước hoặc sau xây dựng
Hiệu quả bảo vệ ít nhất 3 năm
Thân thiện với môi trường
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DIỆN TÍCH XỬ LÝ M2/ LÍT SẢN PHẨM

LIỀU DÙNG THẤP, TỐI ƯU CHI PHÍ

 
                  //  Mối thợ không bị xua 
đuổi và sẵn sàng xâm nhập vào khu 
vực đất đã được xử lý bằng 
Premise®

                   //  Mối bị nhiễm Premise® 
trở lại và tương tác với các mối 
không bị nhiễm khác ở trong đàn.

                   //  Mối bị nhiễm Premise® trao đổi thành 
phần hoạt chất sang các con mối khác bằng cách 
tiếp xúc, “chải chuốt” và trao đổi thức ăn.

              //  Việc lây lan Premise® cho các thành 
viên khác trong đàn theo cách tương tự tạo ra 
“Hiệu ứng Domino” tiêu diệt cả tổ mối.

Bước 1

Bước 4 Bước 5

Bước 3                 //  Mối thợ tiếp xúc với 
Premise® theo hai cách: thông qua 
ăn và tiếp xúc với vùng đất đã 
được xử lý .

Bước 2

HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN, KIỂM SOÁT CẢ TỔ

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho các phương pháp xử lý trên thực tế có thể có sự khác biệt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

XỬ LÝ TRƯỚC XÂY DỰNG
Xử lý sàn trước khi đúc, đổ bê tông.
Sử dụng 5L dung dịch cho 1m2 hay mét dài

XỬ LÝ SAU XÂY DỰNG
Khoan lỗ cách nhau 45cm, dọc bờ tường 
khoảng 15cm.  Bơm 5L dung dịch cho mỗi lỗ

Khoan lỗ cách nhau 45cmDọc bờ tường 15cm

1M 1M

5L/ m2

LIỀU PHA TỶ LỆ 1:40025ml
Premise 10L nước+


