
БІЛЬШЕБІЛЬШЕ
НЕ БОЮСЯНЕ БОЮСЯ

ПОЗБУДЬСЯПОЗБУДЬСЯ
СТРАХУСТРАХУ
ЕФЕКТИВНЕ 
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ  
ІЗ ДОМАШНІМИ 
ШКІДНИКАМИ



Склад продуктів Outcast® 
дозволяє мінімізувати  
негативний вплив 
на довкілля за рахунок 
низької токсичності

ЕФЕКТИВНІ ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ,  
ЩОБ ПОЗБУТИСЯ ДОМАШНІХ ШКІДНИКІВ  
У ВАШІЙ ОСЕЛІ

Компанія «Сингента» презентує нову лінійку продуктів OUTCAST®. 
«Сингента» виробляє і постачає на ринок України понад 70 найменувань 
засобів захисту рослин, насіння овочів та інших культур і є лідером 
галузі в багатьох її сегментах. 

Основні принципи, якими керується «Сингента», — це безпека для 
користувачів і довкілля та висока ефективність при застосуванні 
препаратів. 

Споживачі в Україні відтепер отримають новий набір рішень для 
боротьби з широким спектром домашніх шкідників.

Нова лінійка OUTCAST® — це унікальні продукти, які допоможуть 
споживачам контролювати домашніх шкідників, зокрема мурах, 
тарганів, гризунів, комарів і мух, що можуть становити небезпеку 
для здоров’я людини. Ці продукти призначено для домашнього 
використання, вони прості в застосуванні і не потребують додаткового 
спеціального обладнання.



ЦІЛЬОВИЙ ОБ’ЄКТ

мухи

OUTCAST ® НАЛІПКИ ПРОТИ МУХ

Готова до використання приманка-  
наліпка для боротьби з мухами  
в приміщенні. Невидимий захист  
для кожної кімнати

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

ПРОДУМАНИЙ
Мухи не прилипають до наліпки,  
немає запаху, естетичний дизайн

ПОТУЖНИЙ І ТРИВАЛИЙ ЕФЕКТ
Короткого контакту достатньо, щоб знищити муху. 
Повна ефективність протягом сезону

НАДЗВИЧАЙНО ПРИВАБЛИВИЙ ДЛЯ МУХ
Природне смачне джерело їжі в комбінації  
з привабливою палітрою кольорів,  
спеціально розробленою для мух

ЛЕГКЕ ОЧИЩЕННЯ  
Й ВИДАЛЕННЯ  
БЕЗ ЗАЛИШКІВ 

КЛЕЙКОГО  
МАТЕРІАЛУ

НОРМА ВИКОРИСТАННЯ

МАЙЖЕ НЕВИДИМІ НЕ ЗАЛИШАЮТЬ ПЛЯМ НА ПОВЕРХНІ

ЗАСТОСУВАННЯ

1 кругла наліпка для захисту 10 м²

• Без запаху, клейкі наліпки можна застосовувати всередині будь-яких 

житлових приміщень

• Зніміть захисну плівку й наліпку з клейкої основи, тримаючи за необроблену 

частину. Обережно нанесіть наліпку у внутрішній частині вікна на склі  

в недоступному місці для дітей і тварин 

• Застосовуйте наліпку лише на чисту й суху поверхню клейким боком  

до скла

• Уникайте впливу високої вологості, води та мийних засобів

Приклад застосування в кухні Приклад застосування у вітальні



OUTCAST ® СПРЕЙ ВІД КОМАХ

Готовий до використання спрей  
проти широкого спектра шкідників: 
мурахи, таргани, блохи, мухи, комарі, 
кліщі, міль, пилові кліщі та ін.

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

СКЛАД НА ВОДНІЙ ОСНОВІ
Легкий запах, не залишає плям,  
не спричиняє корозії, незаймистий 

ЛЕГКИЙ У ЗАСТОСУВАННІ
Адаптований для домашнього використання.  
Можна застосовувати всередині і навколо будинку

ТРИВАЛИЙ ЕФЕКТ
Тривала дія захисту до 1 місяця

ЗНИЩУЄ  
ВСІХ ОСНОВНИХ 

ШКІДНИКІВ

БАГАТОЦІЛЬОВИЙ КОНТРОЛЬ

Дуже широкий спектр ефективності 
проти повзучих і летючих комах 
(перевірений на 24 видах комах)  
за допомогою обробки поверхні

НОРМА ВИКОРИСТАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

РОЗПИЛЮВАННЯ
Усередині й навколо будівель 0,5 л на 10 м²
Не застосовувати на шпалерах, білизні, постільній білизні та матрацах

• Продукт застосовують на шляхах комах та/або вздовж стін  
та/або в тріщинах і щілинах

• Знищувальна обробка: нанесення на комах або на їхній маршрут
• Профілактична обробка: бар’єрна обробка навколо місця,  

яке потребує захисту 

• Інструкції з прибирання: не очищуйте оброблені поверхні!
• Лише для припинення дії препарату очистіть поверхні мийним засобом  

і гарячою водою

Приклад застосування у вітальні Приклад застосування на терасі



Готова приманка з професійною  
якістю для повного контролю  
колонії тарганів

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ
ПАСТКА З ВІДМІННИМ СПОЖИВАННЯМ 
Унікальна суміш п’яти привабливих  
інгредієнтів, яким віддає перевагу  
в харчуванні більшість видів тарганів  

ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ 
Одна пастка може нагодувати  
до 300 тарганів, що призводить  
до масової загибелі

ТРИВАЛА ДІЯ
Тривалий захисний ефект усередині  
й зовні будівлі до 3-х місяців

НАЙКРАЩА СМАКОВА 
ПРИВАБЛИВІСТЬ 

НОРМА ВИКОРИСТАННЯ

Базовий захист: 1 пастка на 10 м²
Легка зараженість: 2 пастки на 10 м²
Сильна зараженість: 3 пастки на 10 м²

• Для застосування в житлових будинках, школах, на комерційних  
і виробничих об’єктах (серед них склади, супермаркети, ресторани,  
готелі, лікарні, об’єкти обробки / зберігання та ін.)

• Не забудьте прибрати коробки, якщо гель не з’їдено
• Щоб припинити біоцидну дію, приберіть коробку й утилізуйте відповідно  

до місцевих правил переробки відходів

Приклад застосування в кухні Приклад застосування у вітальні

OUTCAST ® ПАСТКА ВІД ТАРГАНІВ

ЦІЛЬОВИЙ ОБ’ЄКТ

таргани і лусочниця звичайна

ЗАСТОСУВАННЯ



Готова до застосування
приманка для повного контролю
над колонією мурах

ЦІЛЬОВИЙ ОБ’ЄКТ

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

ПОВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗАРАЖЕННЯ
Повністю вбиває всю колонію, зокрема королеву 
мурах, личинок і робочих мурах, у домашньому 
господарстві

НЕПЕРЕВЕРШЕНЕ ПОЇДАННЯ
Комбінація природних джерел харчування  
надзвичайно приваблива для мурах

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ ЛАНЦЮГОВИЙ ЕФЕКТ
Здатність препарату вбивати повільно дозволяє 
мурахам поширити приманку по всій колонії  
(годування з рота в рот через «соціальний шлунок»)

ПРОДУКТ  
ТОП ПРОДАЖІВ

У ЄВРОПІ
ОСТАННІ  
15 РОКІВ

НОРМА ВИКОРИСТАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування в приміщенні:  
1–2 пастки для захисту 10 м²

Застосування за межами приміщення:
1–2 пастки на кожний вхід (входи)
Не забудьте прибрати коробки, якщо гель не з’їли

• Всередині і зовні будівель, серед яких житлові будинки, офіси, крамниці,  
лікарні (в незайнятих палатах), їдальні, ресторани, сади та ін.

• При правильному застосуванні захист до 4-х тижнів,  
знищення гнізда — за 2 тижні 

• У разі повторного зараження оновлюйте засіб щомісяця
• Інструкції з очищення: приберіть коробку й утилізуйте відповідно  

до місцевих правил переробки відходів

Приклад застосування в кухні Приклад застосування на терасі

OUTCAST ® ПАСТКА ВІД МУРАХ

мурахи



Універсальний у застосуванні 

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ
ЗАСТОСУВАННЯ В БУДЬ-ЯКИХ УМОВАХ
Використання можливе як зовні приміщень,  
так і всередині шляхом розсипання,  
зрошення або розпилення

ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ, ТРИВАЛА ДІЯ

БЕЗПЕЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ —  
ДУЖЕ НИЗЬКЕ УТВОРЕННЯ ПИЛУ

ІДЕАЛЬНИЙ  
ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ

НОРМА ВИКОРИСТАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

РОЗСИПАННЯ
Всередині й навколо будівель: розсипають тонким шаром у дозі 20 г/м²
Поза приміщеннями:  
мале гніздо: розсипають 20 г 
велике гніздо: розсипають 40 г

ОБПРИСКУВАННЯ 
Всередині й навколо будівель: суміш 100 г засобу на 1 л води (1 л на 5 м²)
Поза приміщеннями:  
мале гніздо: суміш 20 г засобу на 200 мл води  
велике гніздо: суміш 40 г засобу на 400 мл води

ЗРОШЕННЯ
Навколо будівель: суміш 20 г засобу на 1 л води (1 л на м²)
Поза приміщеннями:  
мале гніздо: суміш 20 г засобу на 1 л води
велике гніздо: суміш 40 г засобу на 2 л води

• Застосовують на шляху мурах та/або вздовж стін та/або в тріщинах і щілинах
• Початок біоцидного ефекту — протягом години
• Руйнування гнізда завершується за 2–3 тижні

Приклад застосування у вітальні Приклад застосування на терасі

ЦІЛЬОВИЙ ОБ’ЄКТ

мурахи

OUTCAST ® ГРАНУЛИ ВІД МУРАХ



Перевірений засіб  
для боротьби з гризунами

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

ЦІЛЬОВИЙ ОБ’ЄКТ

щури, миші

НОРМА ВИКОРИСТАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Принади розміщують у місцях скупчення гризунів і контролюють щотижня.  
У разі поїдання принади поповнюють 20–50 г через 5–10 м (щури сірий,  
чорний), 5–15 г через 2–5 м (миші хатня, полівка)

Сфери використання: склади, прискладські території, сховища, погреби,  
кормоцехи, господарські споруди, в умовах закритого ґрунту та приміщення  
на присадибних ділянках, роздрібна торгівля, місця громадського харчування

• OUTCAST® Талон®  гранули від гризунів розкладають у місцях, де спостерігається 
активність гризунів: уздовж стін, перегородок, у темних кутках, під укриттям

• Щоб запобігти поїданню принади свійськими тваринами, слід помістити її в спеці-
альних чи пристосованих для цього контейнерах із пластику, картону, жерсті,  
в обрізках труб тощо 

• Перед використанням принад видалити легкодоступні для гризунів харчові  
продукти, розсипане зерно тощо

• При роботі з готовими принадами використовувати рукавиці

ВИСОКОЯКІСНА ЗЛАКОВА ОСНОВА й низка  
смакових добавок забезпечують найвищий  
показник привабливості для гризунів

ПРИВАБЛИВИЙ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ навіть  
за наявності альтернативних джерел харчування

ЛЕГКО ДОЗУЄТЬСЯ завдяки однорідності  
й розміру гранул

НАДІЙНИЙ: забезпечує ефективний  
контроль за один прийом

ШИРОКИЙ СПЕКТР застосування  
в усіх сферах життєдіяльності людини

Використовуйте принадні контейнери

Приклад застосування зовні приміщень Приклад застосування зовні приміщень

OUTCAST ® ТАЛОН® ГРАНУЛИ ВІД ГРИЗУНІВ

 ВИСОКА  
СМАКОВА 

ПРИВАБЛИВІСТЬ



OUTCAST ® ТАЛОН® ВОСКОВІ БРИКЕТИ  
ВІД ГРИЗУНІВ

Перевірений засіб для боротьби  
з гризунами за будь-яких погодних умов

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

НОРМА ВИКОРИСТАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Принади розміщують у місцях скупчення гризунів і контролюють щотижня. 
У разі поїдання принади поповнюють 20–60 г через 10 м (щури сірий, чорний), 
20 г через 5 м (миші хатня, полівка)

Сфери використання: будинки, складські приміщення, сховища, в умовах  
підвищеної вологості, наприклад у каналізації

• Завдяки передовій технології виготовлення препарат можна застосовувати 
в складних умовах підвищеної вологості

• Принаду розкладають у місцях, де спостерігається активність гризунів: 
уздовж стін, перегородок, у темних кутках, під укриттям

• Щоб запобігти поїданню принади свійськими тваринами, слід помістити  
й закріпити її в спеціальних чи пристосованих для цього контейнерах  
із пластику, картону, жерсті, в обрізках труб тощо 

• Перед використанням принад видалити легкодоступні для гризунів харчові 
продукти, розсипане зерно тощо

ТРИВАЛЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ  
родентициду, зокрема в умовах підвищеної  
вологості й температури повітря, завдяки  
унікальній препаративній формі

ПРИВАБЛИВИЙ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ навіть  
за наявності альтернативних джерел харчування

ЗРУЧНИЙ У ВИКОРИСТАННІ
Центральний отвір у кожному брикеті дозволяє 
легко зафіксувати їх у місцях розміщення приманок 
і запобігає перенесенню їх гризунами 

ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАСТОСУВАННЯ в усіх  
сферах життєдіяльності людини

ЦІЛЬОВИЙ ОБ’ЄКТ

щури, миші

Приклад застосування зовні приміщень Приклад застосування зовні приміщень

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ПРИ ОДНОРАЗОВОМУ ПОЇДАННІ ГРИЗУНА МИ

Використовуйте принадні контейнери



БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
РОДЕНТИЦИДІВ

Щоб дотримуватися санітарно-гігіє-
нічних норм, ми рекомендуємо вико-
ристовувати контейнери для роден-
тицидів, призначені для безпечного 
розміщення принад, які застосовують 
у боротьбі зі щурами й мишами. 

Експерти відзначають, що культура 
використання приманок і контейне-
рів демонструє позитивну динаміку 
серед населення. Контейнер вста-
новлюють на шляхах ймовірного пе-
ресування гризунів до джерел харчу-
вання й води (під стінами, огорожами, 
під накриттям, у кутках). Усередині 
контейнера слід розмістити принаду 

і закріпити ї ї за допомогою пластма-
сових / металевих стрижнів. Можливе 
розміщення кількох видів принад од-
ночасно. Більшість сучасних контей-
нерів підходять для всіх типів принад. 

Використання контейнерів — це су-
часний екологічний спосіб застосу-
вання родентицидів. 

Безпека. Адже вашу принаду сховано 
від дітей і домашніх улюбленців. Крім 
того, родентицид Outcast® Талон®  
містить Bitrex (Бітрекс) — засіб для 
запобігання проковтуванню дітьми й 
дорослими.

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ. У контейнері 
принада менше розноситься гризу-
нами, що суттєво знижує небезпеку 

забруднення родентицидом довкілля 
та поїдання його нецільовими орга-
нізмами, такими як птахи, їжаки, со-
баки та ін.

Контейнери для принад (виготовлені 
з міцного пластику або металу, при-
датні для використання багато років) 
естетичні на вигляд і не порушують 
інтер’єр приміщень.

Контейнери дозволяють уникнути 
знищення приманки під час приби-
рання.

Контейнер захищає приманку від 
забруднення і вологи. Родентицид 
Талон®  у вигляді воскових брикетів 
порівняно з іншими вдвічі довше збе-
рігає свої властивості в умовах підви-
щеної вологості. Центральний отвір у 
кожному брикеті дозволяє легко за-
фіксувати їх у місці та запобігає пере-
несенню гризунами.

У контейнері принади для боротьби з 
гризунами ізольовані, завдяки чому 
розширюється перелік місць викори-
стання отруйних речовин у боротьбі з 
гризунами. 

Родентицид Талон®  доз-
воляє контролювати 
резистентні популяції 
гризунів, забезпечуючи 
виняткові результати при 
кожному використанні.



ДЕТАЛЬНО  
ПРО ПРОДУКЦІЮ

КОНТАКТИ  
ДИСТРИБ’ЮТОРІВ

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр

 0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua

За допомогою різних приманок-пасток,  
готового до застосування спрею широкого спектра дії, 

гранул і наліпок проти мух, родентицидів  
ми задовольняємо всі потреби споживачів у боротьбі  

з домашніми шкідниками
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