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EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ KILLGERM:

SAKARAT® D
LIQUID BAIT
Het enige vloeibare rodenticidelokaas
(op basis van 0,005% difenacoum) dat
momenteel in de EU is toegelaten!
Knaagdieren sterven niet van de dorst,
maar juist door te drinken!
Sakarat D Liquid Bait is door de Europese Commissie
goedgekeurd voor gebruik door professionele plaagdierbestrijders en is exclusief verkrijgbaar bij Killgerm voor de
professionele PCO markt* in België en Nederland. Deze goedkeuring op het allerhoogste Europese niveau betekent dat het
product en diens verpakking aan zeer strenge criteria voldoen.
Sakarat D Liquid Bait wordt bijvoorbeeld geleverd in een
speciaal hiervoor ontwikkeld en gepatenteerd flesje met kindveilige dop (zie Afb. 1). Het flesje is afgesloten met een veiligheidsmembraan dat pas doorbroken wordt wanneer de unieke
roll-on dispenser (zie Afb. 2) op het flesje gemonteerd wordt.
De dispenser is zodanig ontwikkeld dat hij niet mag druppelen
zodat er geen verspreiding van het product kan plaatsvinden.
Dit is een groot verschil met de standaard dispensers die bij
dierenspeciaalzaken verkrijgbaar zijn! Na assemblage van de
dispenser op het flesje dient het geheel vastgezet te worden
op de unieke basis (zie Afb. 3) die als drinkbakje fungeert en
extra veiligheid biedt in de voerkist.
Op het eerste zicht doet het middel wellicht denken aan
bepaalde concentraten die in het verleden op de markt
verkrijgbaar waren. Maar niets is minder waar... Sakarat D
Liquid Bait is een compleet nieuwe formulering en bovendien
klaar voor gebruik, wat wil zeggen dat het middel niet met andere substanties gemengd of verdund mag worden. Hierdoor
bespaart u aanzienlijk meer tijd!

* PCO Markt in België: toegelaten ter bestrijding van bruine ratten en huismuizen
in en rondom gebouwen. Toelatingsnummer: BE2016-0021.
* PCO Markt in Nederland: toegelaten ter bestrijding van bruine ratten en
huismuizen in afgesloten ruimten en ter bestrijding van bruine ratten om
gebouwen en voedselopslagplaatsen uitsluitend volgens IPM zoals omschreven
in de meest recente versie van het “Handboek beheersing van ratten om
gebouwen en voedselopslagplaatsen” door bedrijven die zijn gecertificeerd voor
IPM-Rattenbeheersing. Toelatingsnummer: NL-0007403-0000.
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Sakarat D Liquid Bait bevat buiten water en de werkzame
stof difenacoum 0,005% een aantal additieven die het extra
aantrekkelijk en verslavend maken voor knaagdieren zoals
bruine ratten en huismuizen. Hierdoor drinken ze vaker
dan benodigd van het lokaas, waardoor ze op zeer korte
termijn een grote hoeveelheid werkzame stof opnemen.
Het is echter belangrijk om te onthouden dat Sakarat
D Liquid Bait niet als permanent (preventief ) lokaas gebruikt
mag worden. Het spreekt uiteraard voor zich dat alle nodige
IPM-maatregelen getroffen dienen te worden wanneer men te
kampen heeft met knaagdierproblemen. Wanneer deze
maatregelen niet toereikend blijken te zijn, en er nog steeds
sprake is van aantoonbare knaagdieroverlast, kunnen
rodenticiden als laatste redmiddel uitkomst bieden.
Sakarat D Liquid Bait is in dat geval ideaal te gebruiken en
zal verbluffend snelle resultaten bieden, mits correct toegepast.
Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om ervoor te waken dat het
flesje correct op de roll-on dispenser gemonteerd wordt zodat
er geen risico bestaat op morsen of lekken. De flesjes moeten
tevens in vandalismebestendige lokaaskisten geplaatst
worden die aangeven dat ze rodenticiden bevatten. Het is
uiteraard ook belangrijk om chemisch bestendige
handschoenen te dragen bij hantering van het product.
Meer info & bestellen? www.killgerm.nl/onlinecatalogus/sakarat
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PRODUCT IN DE SPOTLIGHT:
B&G 5-L DRUKSPUIT
B&G Equipment (onderdeel van de
Curtis Gilmour groep) produceert en
levert al meer dan 70 jaar kwalitatief
hoogwaardige producten voor de
plaagdierbestrijdingsbranche.
De roestvrijstalen drukspuiten van B&G
zijn corrosiebestendig en vervaardigd uit
hoogwaardige materialen die hun effectiviteit
in het veld bewezen hebben. Met een reputatie
voor betrouwbaarheid in de moeilijkste situaties
voldoen ze ruimschoots aan de behoeften voor
elk soort bestrijdingsprogramma. Dankzij hun
veelzijdigheid kunnen ze ook voor vele andere
doeleinden ingezet worden.

De B&G 5-liter drukspuit beschikt over een manometer
en een ontluchtingsventiel om de lucht uit de
tank te legen. Verder heeft u de keuze tussen het
standaard XR-pistool of het hoogwaardig ExtandaBan pistool dat de spuitdop onmiddellijk afsluit
en hierbij voorkomt dat de dop zal druppelen. Dit
en het extra voordeel van de multijet nozzle die
de mogelijkheid biedt voor diverse spraystanden,
maakt het de perfecte keuze voor alle soorten
toepassingen.
Met een ruim aanbod aan reserveonderdelen kunt
u er zeker van zijn dat deze drukspuit, mits correct
onderhouden, vele jaren dienst zal doen.
Meer info & bestellen?
www.killgerm.nl/onlinecatalogus/bg-5l
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BRANCHE-EVENTS NAJAAR 2017
Op maandag 9 oktober 2017 organiseert branchevereniging
PLA..N het PESTival, een bijeenkomst voor leden, niet-leden en
betrokken organisaties uit de branche.
Ook Killgerm zal tijdens het PESTival aanwezig zijn met een stand
waar u onze laatste nieuwe producten kunt ontdekken.
Locatie: Asian Paradise
Spiekweg 15, 3899 XN ZEEWOLDE (NL)
Programma & aanmelden: website PLA..N

Op woensdag 8 november 2017 is het zover: de KAD-Kenniskring in Ouwehands Dierenpark met als thema
“Duurzaam plaagdierbeheer in de praktijk”.
Duurzaam plaagdierbeheer met toepassing van IPM wordt nog vaak gezien als ‘ingewikkeld’ en ‘duur’. Het
tegendeel is waar. Aan de hand van een aantal sprekende praktijkvoorbeelden uit de horeca, voedingsmiddelenindustrie en zorgsector wordt belicht waarom duurzaam plaagdierbeheer de enige toekomstbestendige manier
van plaagdierbeheer is.
Locatie: Ouwehands Dierenpark
Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen (NL)
Programma & aanmelden: website KAD

Op woensdag 22 november 2017 organiseert
branchevereniging NVPB een netwerkbijeenkomst over
“Social Media & Innovatieve Technieken”.
Ook Killgerm zal tijdens deze bijeenkomst aanwezig zijn met
een stand waar u onze laatste nieuwe producten kunt
ontdekken.

Lid van CEPA - Confederation of European Pest Control Associations

De brancheorganisatie
voor kwaliteit in plaagdiermanagement

WAAR WIJ VOOR STAAN:
Kwaliteit

Locatie: Hotel van der Valk
Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen (NL)
Programma & aanmelden: website NVPB
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Lobby en regelgeving
Opleiding en training
Statistiek
Communicatie
Ledenondersteuning
Sociaal Platform

Waarom NU lid worden?
Samen staan we sterk.

www.nvpb.org
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SAVE THE DATE - BENELUX PEST 2018

Nodigt u graag uit voor:

WOENSDAG 25 APRIL 2018
NH Conference Centre Koningshof • Locht 117, 5504 RM VELDHOVEN (NL)

www.beneluxpest.com
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KILLGERM’S “WIST-U-DATJES”
... u ook toestellen en apparatuur voor een bepaalde
periode bij ons kunt huren? Neem een kijkje in onze
catalogus 2017 op pagina 190 (helemaal achteraan!)
en ontdek de mogelijkheden.
Indien u op zoek bent naar een flexibele en snelle oplossing
(zonder hierbij zware investeringen te moeten doen), dan
kan het huren van een toestel zeker uitkomst bieden!

... wij ons Sakarat assortiment (rodenticiden)
behoorlijk aan het uitbreiden zijn? Denk maar aan
Sakarat D Graan, Sakarat Brodikill Whole Wheat
Bait, Sakarat D Liquid Bait en de binnenkort te verwachten Sakarat B Pasta en Sakarat B Blocks!
Om het volledige Sakarat assortiment te ontdekken,
surft u naar: www.killgerm.nl/onlinecatalogus/sakarat

... u binnenkort koopjes kunt doen via onze digitale
OUTLET? De outlet zal een nieuw onderdeel vormen
van onze online catalogus, waar elke twee weken een
selectie producten aan zeer scherpe prijsjes de deur uit
zullen gaan.
Houd onze webshop dus goed in de gaten, want snel zijn
is de boodschap! www.killgerm.nl/onlinecatalogus
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