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Arkadia gel (5 g și 35 g)

Aptanex forte (50 / 100 ml, 1 L , 5 L)

Ksect Forte 100 + Ksect Forte 200

MIX-SECT ( 50 ml, 100 ml, 1 L , 5 L)

TOP-X Spray Forte (500 ml)

Trakil forte (50 ml, 100 ml, 1 L, 5 L)

Gloriol pulbere (150 g)

 
INSECTICIDE

REPELENȚI

pagina 11

pagina 12

pagina 13

pagina 14

pagina 15

Repelent Antipăsări

Repelent Antireptile

Repelent Antirozătoare Auto – Zag 247 
Repelent Antirozătoare Auto – Zag 248

Repelent Antirozătoare

Repelent Câini – Pisici 



PENTRU COMBATERE INSECTE TÂRÂTOARE:
GÂNDACI BUCĂTĂRIE,
FURNICI.

 

Șos. Alexandriei 544, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: (004) 021 448 14 99
www.klintensiv.com | o�ce@klintensiv.com

Distribuitor: KLINTENSIV

DESCRIERE

Arkadia este un insecticid sub formă de gel de 
culoare gălbuie, destinat combaterii insectelor 
târâtoare precum gândaci de bucatarie și furnici. 
O picătură este sufcientă pentru a elimina peste 
50 de gândaci.  Tratamentul se repetă dupa 3-5 
zile de la prima aplicare, iar rezultatele sunt 
vizibile după primele 7 zile de la aplicare, timp în 
care se va produce infestarea cuiburilor de 
dăunatori, rezultând în �nal eliminarea în 
cascadă a acestora.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

2% Tetrametrin

AMBALARE

seringă 5g; seringă 30g

AVIZ NR.

3866BI0/18/12.24

INSECTICID CONDIȚIONAT
SUB FORMĂ DE GEL
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60 ZILE REMANENȚĂ

 

Șos. Alexandriei 544, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: (004) 021 448 14 99
www.klintensiv.com | o�ce@klintensiv.com

Distribuitor: KLINTENSIV

DESCRIERE

Aptanex este un insecticid concentrat de 
contact și de ingestie, cu spectru larg de acțiune 
special conceput pentru activitați de dezinsecție 
împotriva dăunătorilor. Este ușor și convenabil 
de utilizat atât în spațiile închise, cât și în aer 
liber. A nu se utiliza în:  apropierea fermelor de 
păsări, acvacultură, pe suprafețele ce vin în 
contact direct cu alimentele, hrana pentru 
animale și produsele de origine animală.
Produsul este toxic pentru albine și pești. 
Piperonil butoxidul inhibă oxidarea piretroizilor 
în organismul insectelor, prelungind degradarea 
insecticidului și potențează efectul acestora. 

METODA DE APLICARE

Se aplică numai diluat în apă astfel: 300ml la 10L 
apă împotriva insectelor târâtoare (gândaci, 
purici, furnici) cu timp de acțiune 180 de minute; 
150ml la 10L apă împotriva insectelor 
zburătoare (muște, țânțari, molii) cu timp de 
acțiune 30 de minute. 
Rata de aplicare: 50ml soluție lucru/mp.

SUBSTANȚE ACTIVE

Permetrin 8%, Piperonil Butoxid 5%,  
Tetrametrin 0,5%, Cypermethrin 0,5%

AMBALARE

50ml, 100ml, 1 L, 5L

INSECTICID UNIVERSAL
PROFESIONAL

AVIZ NR.

4390BIO/18/12.24
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APTANEX forte



PENTRU COMBATEREA INSECTELOR 
ZBURĂTOARE / TÂRÂTOARE

 

Șos. Alexandriei 544, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: (004) 021 448 14 99
www.klintensiv.com | o�ce@klintensiv.com

Distribuitor: KLINTENSIV

SUBSTANȚE ACTIVE

0,3% Cipermetrin; 0,2% Piperonil butoxid; 
0,2% Tetrametrin

INSECTICID PROFESIONAL
GATA DE UTILIZARE

DESCRIERE

Ksect este un insecticid pentru combaterea 
insectelor zburătoare și târâtoare, sub formă de 
soluție gata de lucru.

AVIZ NR.

5522BIO/18/12.24

K’SECT 100 Forte

K’SECT 200 Forte
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METODA DE APLICARE

Pulverizare directă pe suprafețe, cu o insistență 
mai mare în zonele în care insectele se ascund, 
respectiv: țevile de scurgere din baie, bucătărie, 
tocurile ușilor și geamurilor. Concentrație 
soluție de lucru/zona aplicată: ca atare, 
50ml/1m2.  Timp de contact: mortalitate 100%, 
în maxim 8 ore.

AMBALARE

500 ml



60 ZILE REMANENȚĂ

 

Șos. Alexandriei 544, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: (004) 021 448 14 99
www.klintensiv.com | o�ce@klintensiv.com

Distribuitor: KLINTENSIV

DESCRIERE

MIX-SECT este un insecticid cu o rază mare de 
acțiune, are remanență de minim 60 de zile 
datorită conținutului de piretroizi și este utilizat 
în activități de dezinsecție împotriva 
dăunătorilor. Se utilizeză în spațiile închise, cât și 
în aer liber.

INSECTICID DE CONTACT ȘI INGESTIE

AVIZ NR.

4390BIO/18/12.24

AMBALARE

50ml, 100ml, 1 L, 5L

MIX-SECT

Cypermethrin 10%;
Piperonil butoxid 5%.

SUBSTANȚE ACTIVE

6

METODA DE APLICARE

Se aplică numai diluat în apă astfel: 300ml la 10L 
apă împotriva insectelor târâtoare (gândaci, 
purici, furnici) cu timp de acțiune 180 de minute; 
150ml la 10L apă împotriva insectelor 
zburătoare (muște, țânțari, molii) cu timp de 
acțiune 30 de minute. 
Rata de aplicare: 50ml soluție lucru/mp.



ANTI INSECTE
TÂRÂTOARE ȘI ZBURĂTOARE,
CU PARFUM FLORAL

 

Șos. Alexandriei 544, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: (004) 021 448 14 99
www.klintensiv.com | o�ce@klintensiv.com

Distribuitor: KLINTENSIV

DESCRIERE

Top-x spray este un insecticid pentru combaterea 
insectelor târâtoare și zburătoare sub formă de 
soluție gata de lucru.  Se utilizează în spații 
publice și private. 

TOP-X SPRAY
Forte

INSECTICID UNIVERSAL
PROFESIONAL

5522BIO/18/12.24

AVIZ NR.

7

METODA DE APLICARE

Prin pulverizare directa pe suprafete, ca atare,  
50ml/1m2.  Efect 100%, în maxim 8 ore. NU se 
aplica pe electrocasnicele conectate la 
sursa de curent electric!

AMBALARE

500 ml

SUBSTANȚE ACTIVE

0,3% Cipermetrin; 0,2% Piperonil butoxid; 
0,2% Tetrametrin



60 ZILE REMANENȚĂ

 

Șos. Alexandriei 544, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: (004) 021 448 14 99
www.klintensiv.com | o�ce@klintensiv.com

Distribuitor: KLINTENSIV

DESCRIERE

Trakil forte este un insecticid concentrat de 
contact și de ingestie, cu spectru larg de 
acțiune special conceput pentru activități de 
dezinsecție împotriva dăunătorilor. Este ușor și 
convenabil de utilizat atât în spațiile închise, 
cât și în aer liber.

SUBSTANȚE ACTIVE

Permetrin 8%

INSECTICID UNIVERSAL
CONCENTRAT EMULSIONABIL

TRAKIL forte
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AVIZ NR.

4390BIO/18/12.24

AMBALARE

50ml, 100ml, 1 L, 5L

METODA DE APLICARE

Diluat în apă astfel: 300ml la 10L apă împotriva 
insectelor târâtoare (gândaci, purici, furnici) cu 
timp de acțiune 180 de minute; 150ml la 10L 
apa împotriva insectelor zburătoare (muște, 
țânțari, molii) cu timp de acțiune 30 de minute.



ÎMPOTRIVA INSECTELOR TÂRÂTOARE

 

Șos. Alexandriei 544, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: (004) 021 448 14 99
www.klintensiv.com | o�ce@klintensiv.com

Distribuitor: KLINTENSIV

DESCRIERE

Gloriol este un insecticid sub formă de pulbere, 
gata de lucru, împotriva insectelor târâtoare: 
furnici, gândaci.

MOD DE UTILIZARE

Se aplică direct pe suprafețe uscate prin tehnica 
pudrării/împrăștierii. Poate � aplicat pe 
suprafețe din spații accesate de persoane, fără a 
pune în pericol sănătatea acestora, utilizându-se 
și în locuri greu accesibile unde se pot ascunde, 
în spații publice și private la interior/exterior. 
E�cacitate 100%, în maxim 24 ore. Poate � 
aplicat și în zonele tablourilor electrice, nu 
prezintă risc de scurt-circuitare. Procedura se 
repetă după 7-14 de zile de la aplicare, corelat cu 
populația de insecte. A se evita aplicarea 
produsului direct pe alimente/produse 
comestibile/suprafețe în contact direct cu 
alimentele pentru consum uman sau animalier. 

SUBSTANȚE ACTIVE

2% Tetrametrin.

AMBALARE

150g

INSECTICID PROFESIONAL
SUB FORMĂ DE PULBERE ALBĂ

AVIZ NR.

3399/18/12.24

GLORIOL
PULBERE
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REPELENȚI



PRODUS REPULSIV, PE BAZĂ DE ESENȚE 
AROMATICE

 

Șos. Alexandriei 544, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: (004) 021 448 14 99
www.klintensiv.com | o�ce@klintensiv.com

Distribuitor: KLINTENSIV

DESCRIERE

Repelentul pentru păsări este o soluție apoasă pe 
bază de esențe aromatice, ce îndepărtează 
păsările prin efect repulsiv.

MOD DE UTILIZARE

Produsul se agită bine înainte de utilizare, apoi 
se aplică prin pulverizare direct pe suprafețele 
frecventate de păsări. Poate � aplicat pe 
suprafețe din spații accesate de persoane/ 
animale, fără a pune în pericol sănătatea 
acestora, utilizându-se și în locuri greu 
accesibile. Este compatibil cu diferite tipuri de 
suprafețe (lemn, metal, compozite minerale, 
plastic, sticlă). Se utilizează o cantitate su�cientă 
pentru a umecta zona. Aplicarea se repetă după 
spălarea suprafeței/precipitații sau dacă se 
constată o scădere a efectului. 

SUBSTANȚE ACTIVE

substanțe aromatice

AMBALARE

500ml

REPELENT ÎMPOTRIVA PĂSĂRILOR

EFICACITATE

Efect de îndepărtare a păsărilor: porumbei,
vrăbii, ciori.

REPELENT 
ANTIPĂSĂRI

11



PRODUS REPULSIV, PE BAZĂ DE ESENȚE 
AROMATICE

 

Șos. Alexandriei 544, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: (004) 021 448 14 99
www.klintensiv.com | o�ce@klintensiv.com

Distribuitor: KLINTENSIV

DESCRIERE

Repelentul pentru reptile este o soluție apoasă 
pe bază de esențe aromatice ce îndepărtează 
reptilele prin efect repulsiv.

MOD DE UTILIZARE

Produsul se agită bine înainte de utilizare, apoi 
se aplică prin pulverizare direct pe suprafețele 
frecventate de reptile (șerpi, șopârle ș.a.). Poate 
� aplicat pe suprafețe din spații accesate de 
persoane/animale, fără a pune în pericol 
sănătatea acestora. Este compatibil cu diferite 
tipuri de suprafețe (lemn, metal, compozite 
minerale, plastic, sticlă). Se utilizează o cantitate 
su�cientă pentru a umecta zona. Aplicarea se 
repetă după spălarea suprafeței/precipitații sau 
dacă se constată o scădere a efectului. 

SUBSTANȚE ACTIVE

substanțe aromatice

AMBALARE

500ml

REPELENT ÎMPOTRIVA REPTILELOR

EFICACITATE

Efect de îndepărtare a reptilelor: șerpi, șopârle. 

REPELENT 
ANTIREPTILE

12



 

Șos. Alexandriei 544, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: (004) 021 448 14 99
www.klintensiv.com | o�ce@klintensiv.com

Distribuitor: KLINTENSIV

DESCRIERE

Repelentul pentru rozătoare este o soluție 
apoasă pe bază de esențe aromatice ce 
îndepărtează rozătoarele prin efect repulsiv.

MOD DE UTILIZARE

Produsul se agită bine înainte de utilizare, apoi 
se aplică prin pulverizare direct pe suprafețele 
frecventate/de acces în compartimentul 
motor al autovehiculelor. Indicat a � aplicat 
pe suprafețele spațiilor cu posibilitate de acces 
prin cățărat, cum ar �: zona roților, bara față, 
protecția inferioară a motorului. Este compatibil 
cu diferite tipuri de suprafețe (metal, compozite 
minerale, plastic, cauciuc, sticlă). Se utilizează o 
cantitate su�cientă pentru a umecta zona. 
Aplicarea se repetă după spălarea suprafeței/ 
precipitații sau dacă se constată o scădere a 
efectului. Se recomandă aplicarea pe suprafețe 
curățate pentru o �xare mai bună. 

REPELENT ANTIROZĂTOARE 

EFICACITATE

Efect de îndepărtare a rozătoarelor: șoareci, 
șobolani. 13

PRODUS REPULSIV, PE BAZĂ DE ESENȚE 
AROMATICE

AUTO – ZAG 247
AUTO – ZAG 248

SUBSTANȚE ACTIVE

substanțe aromatice

AMBALARE

500ml



 

Șos. Alexandriei 544, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: (004) 021 448 14 99
www.klintensiv.com | o�ce@klintensiv.com

Distribuitor: KLINTENSIV

DESCRIERE

Repelentul pentru rozătoare este o soluție 
apoasă pe bază de esențe aromatice ce 
îndepărtează rozătoarele prin efect repulsiv.

MOD DE UTILIZARE

Produsul se agită bine înainte de utilizare, apoi 
se aplică prin pulverizare direct pe suprafețele 
frecventate de rozătoare. Poate � aplicat pe 
suprafețe din spații accesate de 
persoane/animale, fără a pune în pericol 
sănătatea acestora, utilizându-se și în locuri greu 
accesibile. Este compatibil cu diferite tipuri de 
suprafețe (lemn, metal, compozite minerale, 
plastic, sticlă). Se utilizează o cantitate su�cientă 
pentru a umecta zona. Aplicarea se repetă după 
spălarea suprafeței/precipitații sau dacă se 
constată o scădere a efectului. Se recomandă 
aplicarea pe suprafețe curățate de resturi 
organice. 

REPELENT ANTIROZĂTOARE 
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PRODUS REPULSIV, PE BAZĂ DE ESENȚE 
AROMATICE

REPELENT 
ANTIROZĂTOARE

SUBSTANȚE ACTIVE

substanțe aromatice

AMBALARE

500ml

EFICACITATE

Efect de îndepărtare a rozătoarelor: șoareci, 
șobolani.



 

Șos. Alexandriei 544, Bragadiru, jud. Ilfov
Telefon: (004) 021 448 14 99
www.klintensiv.com | o�ce@klintensiv.com

Distribuitor: KLINTENSIV

DESCRIERE

Repelentul pentru câini-pisici este o soluție 
apoasă pe bază de esențe aromatice ce 
îndepărtează câinii și pisicile prin efect repulsiv.

MOD DE UTILIZARE

Produsul se agită bine înainte de utilizare, apoi 
se aplică prin pulverizare direct pe suprafețele 
frecventate de câini și pisici. Poate � aplicat pe 
suprafețe din spații accesate de persoane/ 
animale, fără a pune în pericol sănătatea 
acestora. Este compatibil cu diferite tipuri de 
suprafețe (lemn, metal, compozite minerale, 
plastic, sticlă). Se utilizează o cantitate su�cientă 
pentru a umecta zona. Aplicarea se repetă după 
spălarea suprafeței/precipitații sau dacă se 
constată o scădere a efectului. Nu se recomandă 
aplicarea direct pe plante, deoarece nu se 
cunoaște compatibilitatea cu acestea.

REPELENT PENTRU ÎNDEPĂRTAREA
CÂINILOR ȘI A PISICILOR

15

PRODUS REPULSIV, PE BAZĂ DE ESENȚE 
AROMATICE

REPELENT 
CÂINI – PISICI

SUBSTANȚE ACTIVE

substanțe aromatice

AMBALARE

500ml

EFICACITATE

Efect de îndepărtare a câinilor și pisicilor 
nedorite din incinta curților sau în instituții.



Șoseaua Alexandriei 544,
Oraș Bragadiru, jud. Ilfov.
Tel.: 0742.193.981
E-mail: o�ce@klintensiv.ro
www.klintensiv.ro
www.klintensiv.com

/klintensiv

KLINTENSIV S.R.L.


