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- BEKÆMPELSE AF INSEKTER OG GNAVERE
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TRINOL 810 INSEKTMIDDEL, 100500 
• Midlet anvendes mod alle krybende og 

flyvende insekter såsom myrer, fluer, 
ørentvister, sølvfisk, møl, biller, lopper, 
edderkopper m.fl. 

• Virker øjeblikkeligt dræbende på 
insekter 

• Har langtidsvirkning på op til 7 uger 
• 700 ml., rækker til ca. 35 kvm. 

Varenr. DB. nr
9002003500 1978900

INSEKTBEKÆMPELSE
Insekter kan være til stor gene for mennesker eller dyr. Trinol har effektive midler til både forebyggelse og 
bekæmpelse af insekter, som fx myrer, hvepse, fluer, kakerlakker osv.  både indendørs og udendørs.   

TRINOL PERMA FORTE B, 110200 
• Insektmiddel til forebyggende behand-

ling mod og bekæmpelse af krybende og 
flyvende insekter. 

• Langtidsvirkning op til 2-3 måneder. 
• Virker øjeblikkeligt dræbende. 
• Anvendes ufortyndet i forstøversprøjte 
• 20 ml. pr kvadratmeter 
• 5 L

Varenr. DB. nr
9002003200 1978902

TRINOL INSEKTSPRAY FREEZE, 
100507
• Virker ved nedkøling af insektet og 

slår øjeblikkeligt insektet ud med 
en temperatur på -45 °C. 

• Insekter, der rammes af frysestrå-
len dør øjeblikkeligt eller forbliver 
bedøvede i flere timer. 

• Effektiv mod krybende insekter og 
de fleste flyvende insekter, også 
hvepse hvis den anvendes med 
forsigtighed. 

• Sprayen pletter ikke og efterlader 
ikke rester. 

• Anvendes indendørs, selv på hvide 
vægge, gardiner, tekstiler og flader 
der kommer i kontakt med fødevarer. 

• 500 ml.

Varenr. DB. nr
9002003502 2124568
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TRINOL FLUESPIRAL, 
4 STK.,100040 
• Fanger fluer enkelt!
• Fri for gift
• God, gammeldags limfæl-

de uden gift. Hæng spira-
len op og træk spiralen 
ud. Limfælden lokker og 
fanger fluene.

Varenr. DB. nr
9002003040 2002912

TRINOL FLUESPRAY, 100300
• Rumbehandling mod fluer, hvepse og alle 

andre flyvende og krybende insekter. 
• Produktet slår øjeblikkeligt insekter ihjel.
• 400 ml.

Varenr. DB. nr
9002003300 2036810

TRINOL LIMFÆLDE TIL BANANFLUER, 
100703  
• Pakken indeholder 4 stk. vinduestrips
• Opsættes på vindue
• Anvendes til bananfluer og stueflue. 
• Den er anvendelig i huse, lejligheder, 

restauranter, caféer, hospitaler og lignen-
de steder. 

• Indeholder ingen giftige stoffer 
• Økologisk produkt
• Klar til brug 
• Er en effektiv løsning til detektion og 

fangst af fluer.

Varenr. DB. nr
9002003702 2124629

TIL FLUER
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TRINOL LIMFÆLDE TIL SKÆGKRÆ 
MM., 100700
• Til påvisning af skægkræ. Uden gift.
• Det er en god idé at sætte mange 

fælder ud forskellige steder, samtidig. 
Brug derfor alle fælderne i pakken på 
én gang. 

• Dispenseren med madding rækker til 
ca. 100 fælder. 

• Maddingen øger sandsynligheden for 
fangst. Insekterne fanges i limen. 

• Pakken indeholder: 9 limfælder og 5 g 
madding i dispenser. 

Varenr. DB. nr
9002003700 2124625

TRINOL LIMFÆLDE TIL SKÆGKRÆ, 
REFILL, 100701
• Indeholder 9 stk. 
• Til påvisning af skægkræ og andre 

insekter. Uden gift. 
• Kan anvendes alene eller sammen 

med Trinol skægkræfælde med 
madding. 

• Maddingen øger sandsynligheden 
for fangst. 

• Denne pakke indeholder ikke mad-
ding. 

Varenr. DB. nr
9002003701 2124628

SKÆGKRÆ, SØLVFISK OG ANDRE 
INSEKTER

TRINOL LIMFÆLDE TIL SØLVFISK, 100705
• 2 stk. limfælder
• Effektiv og miljøtilpasset limfælde til indendørs 

brug. 
• Sølvfiskefælde, der lokaliserer og angiver fore-

komst af sølvfisk 
• Let at anvende - løft blot låget, og læg det med-

følgende lokkemiddel midt i fælden. Placer fælden 
på gulvet eller et andet sted, hvor du sidst har set 
sølvfisk

• Fælden er helt lukket, hvilket gør det vanskeligt for 
børn og kæledyr at komme i kontakt med limen.

Varenr. DB. nr
9002003703 2124630
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TRINOL MYRESTOP, 110069
Trinol Myrestop er et effektivt middel til be-
kæmpelse af myrer. Kan anvendes både 
inden- og udendørs enten ved spredning 
eller udvanding. 
• Indendørs ved spredning anvendes 

10 g pr. m2. 
• Udendørs bekæmpelse ved udvan-

ding anvendes 100 g Trinol Myrestop i 
5 liter vand.

Varenr. DB. nr
9002003569 2065672

TRINOL MYRELOKKEDÅSER 2 STK.,100517
• 2 stk myrelokkedåser. 
• Indeholder sirup, som myrerne tager 

med tilbage til boet, og bekæmper der-
med myreproblemet permanent. 

• Efter åbning er lokkedåserne effektive 
op til 4 mdr.

Varenr. DB. nr
9002003517 2036806

MYRER

MYG

Varenr. DB. nr
9002003076 2036811

TRINOL MYG/FLÅTSPRAY, 110078
• Aktiv myg/flåtspray fra Trinol inde-

holdende DEET. 
• Effektiv spray mod bid- og insektstik 

fx myg og flåter. 
• Et godt valg til ferien og når turen 

går til tropiske destinationer. 
• Beskytter brugeren gennemsnitligt 8 

timer mod husmyg, malariamyg og 
gul feber myg (tigermyg) og 4 timer 
mod flåtbid. 

Varenr. DB. nr
9002003301 2124631

TRINOL KLØESTOP GEL, 110076
• Kølende gel, der dæmper/dul-

mer lindrer kløe efter myggestik 
eller insektbid. 

• Let konsistens, som er nem at 
smøre ud og trænger hurtigt ind 
i huden.

• Er uden parabener, parfume og 
farvestoffer.

• 50 ml.
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TRINOL ALFA POWERCAT MUSEFÆLDE, 100651
• 2 stk. fælder
• Musefælder med lokkemiddel 

TRINOL ALFA MOUSETRAP 
MUSEFÆLDE, 100680  
• 2 stk. fælder
• Kraftige musesmækfælder i 

salgsvenlig emballage

Varenr. DB. nr
9002003680 1978913

Varenr. DB. nr
9002003651 1978912

GNAVERBEKÆMPELSE - MUS

TRINOL ALFA MUSEKORN REFILL, 
100609 / 100607  
• Miljørigtigt produkt til be-

kæmpelse af mus
• Fåes med 150 gram (15 

poser korn a 10 gram) eller 
60 gram (6  poser a 10 
gram)

Mængde Varenr. DB. nr
150 g 9002003609 1978906
60 g 9002003607 1978903

TRINOL ALFA MUSEPASTA KTB, 100617
• Miljørigtigt produkt til bekæmpelse af mus
• Indholder 2 x 10 gram poser

Varenr. DB. nr
9002003617 2084570

Alfa mod mus indeholder aktivstoffet Alphachloralose, der virker som et bedøvelsesmiddel. Musen falder i 
en dyb søvn og sover roligt ind. Denne effekt indtræffer forholdsvis hurtigt efter musen har indtaget midlet. 
Alfa-produkterne er således både særdeles effektive og skånsomme midler i kampen mod gnaverne!
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TRINOL ALFA MUSELOKKEBOKS, 2. STK., 
100600
• 2 stk. muselokkebokse, som kan bruges til af-

skærmning af ”Alfa korn mod mus” eller ”Alfa 
pasta mod mus”. 

• Nøgle medfølger.

Varenr. DB. nr
9002003600 2036802

TRINOL ALFA RATTRAP BAITSTATION, 100590
• Rottefoderstation med klart 

låg, så indholdet nemt kan 
tjekkes 

• Nøgle medfølger
• Stationen er velegnet til en 

TILO rottefælde eller T-rex 
rottefælde

Varenr. DB. nr

9002003590 1978917

TRINOL ALFA RATTRAP ROTTEFÆLDE, 100690
• 1 stk. fælde
• Kraftig rottesmækfælde 
• Med indbygget foderskål
• Fælden leveres i salgsvenlig 

emballage med hanger.

Varenr. DB. nr
9002003690 1978916

GNAVERBEKÆMPELSE - ROTTER
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Kontakt
FF TOOL   •  Lundeborgvej 14  •  9220 Aalborg Øst    
Telefon +45 98 58 11 00  
www. fftool.dk  •   tool@fftool.dk

Priser er excl. moms. Der tages forbehold for prisændringter, fejl i tekst og billeder samt udgåede og udsolgte varer. 


