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Vores vision er at få haver og planter 
tilbage i hjertet af alles liv og gøre vores 
hjem til steder med velvære. Vi ønsker at 
forbinde mennesker med naturen igen. 
For at gøre det, tilbyder vi innovative og 
ansvarlige løsninger og tjenester til deres 
planter og boligarealer.
 
Gennem styrken ved innovation og 
kollektiv intelligens arbejder vores 
teams og partnere sammen med alle, 
der planter, nærer og beskytter deres 
planter. Sådanne enkle bevægelser er 
essentielle for at bibeholde balancen 
og bæredygtigheden af vores planets 
økosystem med den største respekt for 
arter og fremtidige generationer.

Hos SBM tilbyder vi løsninger, der 
understøtter disse bevægelser og 
forsoner natur og videnskab og 
præstation og ansvarlighed og hjælper 
dermed hver af os til at være en aktør for 
ændring.

●  Passe på vores mennesker og støtte 
deres udvikling, som de støtter SBMs 
vækst og fungerer som ambassadører. 

●  Tage stilling og støtte lokalsamfundene. 
Gå sammen med nøgleinteressenter, 
universiteter og partnere om at støtte 
vores branche.

 
●  Være opmærksom på vores direkte 

operationer og virkninger på miljøet 
ved at styre og reducere vores 
energiforbrug, affald og fodaftryk.

 
●  Udvikle en fuld serie af bæredygtige 

løsninger og uddanne vores kunder og 
forbrugere i den korrekte brug af vores 
produkter.

VORES FORPLIGTELSER TIL SOCIALT 
ANSVAR DÆKKER 4 SØJLER: 
Social, samfundsmæssig, miljømæssig  
og tilbud.
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Kære kunde,

Vi tror 2023 bliver et godt, men også et år med udfordringer. Vores 
branche er også ramt af volatile priser. Vi har dog valgt at indtage et 
optimistisk livssyn og tror at foråret og de længere solrige dage vil være 
det vendepunkt som giver alle optimismen tilbage. Det ligger nærmest 
i vores DNA at huset klargøres og haven skal passes på ny med alt hvad 
der hører til dette. 
 Varemærkerne fra SBM og Borup er de sikre valg i usikre tider. De er 
effektive og sikret så de lever op til de nyeste miljøkrav. De er ikke så 
prisfølsomme heller, så derfor er der mulighed for at opretholde en god 
indtjening. Så tag fat i din Borup kontakt, der til enhver tid vil hælpe 
med rådgivning og mersalg i sæsonen. 

Vi er klar!

Peter Sølling Christensen
SBM Life Science – Danmark
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Siden december 2018 
har SBM Life Sciences 
hovedkvarter i Lyon-
området i Frankrig været 
det centrale punkt for 
vores kunder og strategiske 
partnere. Et ultramoderne 
og miljøvenligt sted med 
en skøn have, hvor vi har 
mulighed for at teste vores 
nye løsninger.

La Canopée: 
vores ”levende 
laboratorium”

© SBM Group hovedkvarter

Vision
Fra forskning og udvikling til vores gå-på-marked vision og den støtte, vi yder vore 
forhandlere, styrer SBM Life Science hele værdikæden. Vi overvåger omhyggeligt 
avanceret forskning og innovation, formuleringsudvikling og –registrering, samt 
produktion og distribution i alle de lande, vi opererer i.

Innovation
Bruge videnskab 
til at fremdrive 
revolutionerende 
resultater

Registrering
Over 400 produkt-
registreringer i 25 
lande

Produktion
3 fremstillings-
anlæg

Distribution
Produkter til 
forbrugere og 
professionelle

Udvikling og 
formulering
5 laboratorier

1 2 3 4 5
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SBM Life Science,  
have- og hjemmeløsninger  
til din tjeneste.

At bringe det bedste af  
begge verdener sammen.

SBM Life Science, verdensførende inden for have- og 
hjemmesektoren, bringer sin ekspertise til kunder og 
forbrugere via innovative og ansvarlige løsninger og tjenester 
til planter, haver og boligarealer.

SBM Life Science tilbyder en række produkter, der omfatter 
plantebeskyttelse, jord og plænefrø, plantenæring 
samt skadedyrs- og fluebekæmpelsesprodukter, til at 
imødekomme forbrugernes behov: At nære, forskønne, 
vedligeholde og forsvare. 

Flagskibsmærker i Europa omfatter Protect Home®,  
Protect Garden® og Solabiol®, en pioner inden for  
naturlige produkter i Frankrig siden 2001.

I Nordamerika er SBM Life Science en nøglespiller inden 
for innovation på plæne- og havemarkedet, og har førende 
mærker såsom BioAdvanced® og Natria®, et af de førende 
mærker inden for organiske produkter.

SBM Life Science har global tilstedeværelse i både Europa 
og Nordamerika, og tilbyder effektive dokumenterede 
løsninger til hjem- og havesektoren.

kontorer  
verden rundt

ansatte
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Alt til en frodig have
Gødning og plante beskyttelse til plæner, 
blomster og andre prydplanter.

Trim® Xtra mod Mos
Fjerner mos i plænen og 
gøder samtidig. 
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Trim® Rhododendron gødning
100% organisk og langtids virkende gødning 
til Rhododendron, Hortensia og andre 
surbundsplanter.
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Alt til et behageligt 
hjem fri for skadedyr

Kvit® mod myrer 
til udvanding
Langtidsvirkende myre
middel, kan strøs, sprøj
tes eller vandes ud.

Kvit® I Myrelokkedåse 
Et effektivt lokkemiddel til brug 
indendørs, som bekæmper hele 
myreboet.
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Kvit® Fluespray PY
Effektiv behandling af flyvende insekter indendørs.

Kvit® Flex 3-i-1
Bekæmpelse af myrer med 
langtidseffekt. 3i1 produkt 
der kan strøs, sprøjtes eller 
vandes ud.

Natria® Sølvfiskfælde
Effektiv behandling af sølvfisk 

i mørke og fugtige rum i hjem
met, f.eks. i badeværelset.  

Virker også på skægkræ.
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PROTECT HOME
Protect Home tilbyder alt det, du behøver for at beskytte dit hjem effektivt 
mod skadedyr som f.eks. myrer, insekter og mus.

KVIT® – NÅR DU ER  
TRÆT AF MYRER

Problem Produkt Hvor/hvordan? Hvornår?
Jeg har myrer i haven.

 

Kvit® D mod myrer til 
udvanding se side 29.

Vand direkte ned i 
boet.

Så hurtigt du 
finder myreboet.

Jeg har myrer rundt om 
huset og vil ikke have, 
at de kommer ind i 
huset.

Kvit® D insektpudder  
se side 28.

Strø rundt om 
soklen.

Tidligt på for-
året, for at skabe 
en barriere mod 
myrer.

Jeg vil have en hurtig 
og fleksibel løsning til at 
kontrollere forekomsten 
af myrer i haven.

 

Kvit® Flex 3-i-1 se side 28.
Kvit® mod myrer til 
udvanding se side 29.

Strø eller vand ud 
rundt om huset eller 
på ude arealer, hvor 
du har set myrer.

Så snart du ser 
myrerne.

Jeg har myrer i 
køkkenet.

  

Kvit® I Myrelokkedåse  
se side 29. 
Kvitt Freeze Spray
se side 30.

Anbring dåsen der, 
hvor du har set 
myrer.

Så snart du ser 
myrerne.

Jeg har myrer 
indenfor og vil 
bekæmpe hele 
myreboet.

 

Kvit® A Myresirup  
se side 29.  
Kvit® I Myrelokkedåse  
se side 29.

Anbring midlet/
dåsen der, hvor du 
har set myrer.

Så snart du ser 
myrerne.

Jeg har myrer inden-
for, som jeg hurtigt vil 
slippe af med.

 

Kvit® D mod myrer  
se side 30.
Kvitt Freeze Spray
se side 30.

Spray direkte 
på myrerne eller 
der, hvor du har 
set dem f.eks. i 
vindueskarmen.

Så snart du ser 
myrerne.

NYHED!

NYHED!
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FLYVENDE OG 
KRYBENDE 

INSEKTER
Der findes mange typer af uønskede insekter, både 

krybende og flyvende, som kan invadere dit hjem. Når 
sommeren kommer og temperaturen stiger, er det 

normalt at insekterne kommer ind i hjemmet gennem 
åbne vinduer. Kvit Fluespray er en meget effektiv spray, 

der bekæmper alle typer af flyvende insekter indendørs.
Produktet er hurtigtvirkende og giver effekt omgående.

Natria Sølvfisk fælde gør det enkelt at nedbringe 
forekomsten af sølvfisk, der som oftest forekommer i 

mørke og fugtige rum, som f.eks. badeværelser. Fælden 
fungerer også mod den nye invasive sølvfisk art Skægkræ.

MUS
Identifikation: 
Udover 

at kunne se eller høre 
mus i hjemmet, så kan 
tilstedeværelsen af 
dem identificeres 
gennem gen-
stande, der er gnavet 
i eller efterladte 
ekskrementer.

Vedligeholdelse: Når musen 
er identificeret og fjernet, sørg for 
at bibeholde blokeringen og rengør 
området for at undgå nye angreb. 

Blokering og hygiejne: Mus søger mod steder 
med føde, vand og trygge omgivelser. 

Fjern dette fra de berørte områder for at 
gøre det mindre attraktivt for musen. 

Det er vigtigt at identificere 
indgange og tætne eller blokere 
dem, hvor det er muligt.

Let betjente fælder, som kan placeres overalt i hjemmet
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NATURLIG
Helt

Interessen for økologisk dyrkning herhjemme bliver 
større, og efterspørgslen efter naturlige og effektive 
løsninger stiger stadig. Trim har enkle løsninger til 
en mere naturlig og bæredygtig have. Trim skaber 
glæde i haven, gode og næringsrige grøntsager og 
smukke omgivelser, hvad enten det er på den lille 
terrasse eller i den store have.

En hel produktserie med 100 % naturlig gødning til 
alle haveplanter, grøntsager og frugtavl. 

Godkendt til økologisk dyrkning*. 
*Godkendt til økologisk dyrkning i henhold til Forordning (EU) 2018/848

Trim® Rosengødning
Giver en sund og balanceret vækst og en rig 
blomstring samt stimulerer jordens mikroliv.

Trim® Rhododendrongødning 
Giver en sund og blomsterrig vækst.

GODKENDT TILØKOLOGISKDYRKNING*

Outlined text

Editable text–  100% NATURLIG –
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UDEN 
NATURAL BOOSTER

MED 
NATURAL BOOSTER

Natural Booster er en 100 % naturlig  
teknologi, som bidrager til en hurtig  
udvikling af rødderne.

• Giver større avl og blomster
• Bedre optag af vand og næring
• Styrket rodsystem

GRANULATGØDNINGER 
MED NATURAL BOOSTER

Trim® Tomatgødning
Gør at tomaterne vokser hurtigere og giver 
tidligere og større udbytte.
• Indeholder Natural Booster 

Trim® Plænegødning
Effektiv og 100 % naturlig gødning med 
langtidseffekt i op til 100 dage. 
• Indeholder Natural Booster 

NATURLIG
INDHOLD

100%

Outlined text

Editable text–  100% NATURLIG –

SO
RT

IM
EN

T

15



Helårsgødning
Indeholder nødvendige næringsstoffer til planternes vækst og udvikling. Ideel 
gødning til havens vækster på grund af sin alsidige og harmoniske sammen-
sætning. 3 gange årligt – forår, sommer, efterår. 7,5 kg rækker til 300 m2.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329202248 2141090 1/2 palle, 54 x 7,5 kg

Analyse: NPK 19-2-6

Orkidéjord
En værdifuld specialjord til alle orkidéarter. Indeholder både spagnum og 
pinjebark, der giver den bedste luftkapacitet, roddannelse og dræning af 
vandingsvandet. Den specielle sammensætning af vigtige hovednærings-
stoffer og spor elementer giver orkidéer de optimale vækstbetingelser.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329010140 1371941 4 x 5 L

329010054 1371943 96 x 5 L, display

Farv mig blå
Aluminiumsulfat til blåfarvning af Hortenisia. Anvendes 2 gange årligt (forår og 
efterår). Strøes ud eller opløses i vand og udvandes. For at opnå en god blå-
farvning skal jorden vœre sur (pH 4 – 4,5). Tilfør evt. Trim Rhododendron gødning 
for at gøre jorden mere sur. Ikke alle Hortensia typer kan blåfarves.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329301090 1833483 6 x 3 x 30 g

Analyse: Aluminium-sulfat 17/18 %

16



Trim® Blomsternæring
Giver planterne alt hvad de behøver for at vokse sig stærke, sætte flere blom-
ster og modstå stress som varme, kulde og sygdomme. Kan bruges til alle 
planter i potter og krukker, drivhuse, bede og planter i haven hvor der ønskes 
en hurtig virkning.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329060350 2139856 12 x 350 ml

329060075 2139853 9 x 750 ml

Analyse: NPK 4-1-3 + mikronæring

Trim® Drivhusnæring
Trim Drivhusnæring er en organisk og professionel gødning med alle vigtige 
hoved- og mikronæringsstoffer.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329080100 2140571 4 x 2,5 L

Analyse: NPK 4-1-3 + mikronæring

Trim® Orkidénæring
Specialgødning velegnet til de fleste orkidéer f.eks. Miltonia, Phalaenopsis og Cattleya. 
Indeholder alle værdifulde næringsstoffer og sporelementer i det rette forhold, som 
giver orkidéer en flot og vedvarende blomsterpragt.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329050350 2139851 12 x 350 ml

Analyse: NPK 2-1-1 + mikronæring

GØ
DN
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Trim® Citrusnæring
Flydende specialgødning til alle arter inden for citrusfamilien. Indeholder alle vigtige 
næringsstoffer og sporelementer i det rette forhold, der sikrer sunde planter med en flot 
blad- og frugtvækst. Det høje jernindhold forhindrer gulfarvning af blade, der  hyppigt 
optræder i citrusplanter p.g.a. jernmangel (Jernklorose).

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329070350 2136058 12 x 350 ml

Analyse: NPK 4-2-3 + mikronæring

Vitagro® Drivhusgødning
Indeholder næringsstoffer som er nødvendige for en sundere vækst, bedre 
smag og et større udbytte. Velegnet til hobbydrivhuse, mistbænke og kapillær-
vanding. Indeholder biostimulanter, for bedre rodudvikling og styrke.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329004140 1371921 1 x 4 L

329004054 1371923 54 x 4 L, 1/2 display

Analyse: NPK 5-1-4 + mikronæring

Trim® Plantenæring
Indeholder en livsnødvendig kombination af vigtige næringsstoffer, som giver 
smukkere og langtidsholdbare blomster samt sundere planter med mindre blad-
fald. Indeholder specielt udviklede biostimulanter, som giver bedre rod udvikling 
og styrke samt gør planten mindre stresset i perioder med undervanding.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329080080 2139857 10 x 1 L

Analyse: NPK 1,3-0,3-1 + humus- og fulvinsyre
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Trim® Rhododendrongødning
Til rhododendron, hortensia, asalea, lyng, haveblåbær og andre surbundsplanter som 
kræver lav pH-værdi. Giver en sund og blomsterrig vækst. 1 kg rækker til 8 – 13 m2.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329106080 2140711 6 x 1 kg

Analyse: NPK 6-1-5 + mikronæring

Trim® Rosengødning
Til roser og andre blomstrende planter og buske. Giver en sund og balanceret 
vækst og en rig blomstring samt stimulerer jordens mikroliv. 1 kg rækker til  
20 – 25 m2.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329105080 2140712 6 x 1 kg

Analyse: NPK 5-1-7 + mikronæring

Trim® Tomatgødning
Trim® Tomatgødning giver sunde faste tomater med stor intens og frisk smag. 
100 % naturlig gødning, som er godkendt til økologisk dyrking. Indeholder 
”Natural Booster” som gør at tomaterne vokser hurtigere og giver tidligere og 
større udbytte.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329107075 2140737 12 x 750 g

Analyse: NPK 4-3-8 + 1,2 Mg + NATURAL BOOSTER
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Trim® Græsfrø Turbo Repair
Ideel til eftersåning, hvor det hurtige resultat er vigtigt og hvor andet græs tid-
ligere har haft svære betingelser. Gror tæt og fremtræder smukt og velplejet.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329504050 1948228 16 x 0,5 kg

5 701081 900368

Analyse: • 15 % Westerwoldisk rajgræs Axcella 1 • 20 % Alm. Rajgræs Greensky S  
• 20 % Alm. Rajgræs Dickens 1 S • 45 % Alm. Rajgræs (4n) Double S (Quick Action)

UG Plænegræs
Alsidig blanding. Velegnet til reparation af de fleste plæner.
Pose á 1,5 kg. Rækker til 48 m2.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329401036 1727919 40 x 1,5 kg, 1/4 display

5 706414 301027

Analyse: • 15 % Lolium perenne Mathilde • 15 % Lolium perenne Nui  
• 70 % Festuca rubra rubra Gondolin

Trim® Plænegødning
Trim Plænegødning er en effektiv og 100 % naturlig gødning, som er godkendt 
til brug på økologiske arealer. Du får ikke bare en langtidseffekt i op til 100 
dage, men også et hurtigt synligt resultat. Trim Plænegødning indeholder også 
en ”Natural Booster” som gør plænen tæt, så den modtstår alle former for 
stress.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329201200 2141091 1/2-palle, 36 x 10 kg

Analyse: NPK 6-1-3 + 1,2 Mg + NATURAL BOOSTER
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Trim® Plænegræs Villa Robust
En alsidig standardblanding, der består af almindelige græssorter. Trim Plæne-
græs etablerer sig hurtigt efter såning og giver en robust plæne, hvor  ukrudtet 
har svært ved at få fæste. Trives i såvel sol som i skygge samt på tørre eller fug-
tige steder. Såning foretages bedst om foråret eller i august – september måned. 
1 kg rækker til 30 m2, 2,5 kg rækker til 75 m2 og 7,5 kg rækker til 225 m2. 

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329502080 1948224 8 x 1 kg

5 701081 900313

329502100 1948221 24 x 2,5 kg

5 701081 900320

329502200 1948225 1 x 7,5 kg

5 701081 900337

Analyse: • 25 % Alm. Rajgræs Esquire S • 20 % Alm. Rajgræs Taya S • 25 % Rødsvingel m/lange 
udløbere Maxima 1 S • 20 % Rødsvingel m/korte udløbere Smirna S • 10 % Engrapgræs Miracle S

Trim® Gødningspinde
Indeholder alle de livsnødvendige næringsstoffer til blomstrende og grønne 
planter i krukker. Giver planterne optimal næring i 2 måneder. Indeholder 30 % 
mere næring end andre gødningspinde.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329020001 2140686 45 x 30 stk

Analyse: • NPK 15-3-7 • 15,0 % Totalkvælstof (N) • 3,0 % Fosfor (P) • 6,6 % Kalium (K)  
• 0,04 % Kobber (Cu) • 0,2 % Jern (Fe) • 0,06 % Mangan (Mn) • 1,2 % Magnesium (Mg)  
• 0,01 % Molybdæn (Mo) • 0,01 % Bor (B)
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Trim® 2-i-1 gødning + kalk
Trim 2-i-1 er en granuleret, hurtigt virkende gødning, der kan anvendes i  
hele haven. Gødningen indeholder kalk, der øger jorderns reaktionstal.  
7,5 kg rækker til 150 m2.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329205048 1372004 1/2 palle, 48 x 7,5 kg

Analyse: • 8,2 % Totalkvælstof (N) • 1,0 % Fosfor (P) • 3,8 % Kalium (K) • 1,4 % Svovl (S)  
• 0,5 % Magnesium (Mg) • 24,8 % Calcium (Ca)

Trim® Plænegødning
Trim Plænegødning er udviklet specielt til græsplæner. Giver en slidstærk, lang-
somt voksende plæne med kraftigt dybtgående rodnet, hvilket gør plænen 
mere tørketolerant. Der anvendes 2,5 kg pr. 100 m2 i marts, juli og september. 
Udstrøs jævnt, når græsset er tørt og dugfrit, og gerne før vedvarende regn. 
Pose à 8,75 kg rækker til 350 m2. Pose à 14 kg rækker til 560 m2.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329201148 1828023 1/1 palle, 72 x 8,75 kg

329201154 1828012 1/1 palle, 54 x 14 kg

Analyse: NPK 12-2-14
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Trim® Xtra mod Mos
Unikt produkt som bekæmper mos og gøder samtidig. Hurtigvirkende nitrogen 
giver hurtigt en grøn og kraftig vækst til plænen. Mikrogranulat – nem at sprede 
og mindre støv. 3,5 kg rækker til 100 m2.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

329209048 1953146 48 x 3,5 kg, 1/4 display

5 701081 900412

Analyse: • Jernsulfat anhydrat: 9,8 % (tilsvarende 18 % jern(II) sulfatheptahydrat, tilsvarende 3.6 % Fe)  
• Gødning: N (Totalnitrogen): 14 %

Trim® Toxan Plænerens klar-til-brug
Anvendes mod alt bredbladet ukrudt i græsplænen. Størst effektivitet opnås 
fra maj til juli, hvor både ukrudt og græs er i god vækst. Skader ikke græsset. 
1 liter indeholder ca. 1 000 “skud” og er derfor specielt velegnet til enkelt-
stående ukrudt eller den lille græsplæne. 1 liter rækker til 30 m2. Gødning 1 – 2 
uger før behandling forøger virkningen. Græsset bør ikke klippes 3 – 5 dage før 
og efter behandling. Nyanlagte plæner behandles tidligst efter 4 – 6 måneder. 
Bør ikke anvendes når plænen er tørkestresset.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328305080 1371135 12 x 1 L

328305060 1710386 84 x 1 L, 1/4 display

Analyse: • Dichlorprop-p 1,5 g/l • MCPA 5,2 g/l • Dicamba 0,32 g/l

PL
AN

TE
BE

SK
YT

TE
LS

E

23Plantebeskyttelsemidler og biocidholdige produkter skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger før anvendelse.



Natria® Gå-Væk-Snegl
Skaber en effektiv barriere, der forhindrer snegle i at trænge igennem til de 
grøntsager og planter, som ønskes beskyttet. Ufarlig for børn og dyr i haven og 
kan bruges på økologiske arealer. Består af et mineral granulat, som beskytter 
dine planter og grøntsager mod snegle på en miljørigtig måde. Effektivt mod 
alle typer snegle i haven. 1,5 kg rækker til 5,5 løbende meter.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328509100 1889482 5 x 1,5 kg

7 313060 010067

Analyse: Attapulgit 100 %. Lermineral af naturlig oprindelse.

Natria® Ferrex Garden
Virker hurtigt og effektivt mod snegle – også dræbersnegle (effekt efter 1 dag). 
Virkstoffet er ferrifosfat, som eksisterer naturligt i jorden. Ferrifosfat ødelægger 
sneglenes fordøjelse, når de spiser det. Midlet er 2,5 gang mere koncentreret end 
andre sneglemidler på markedet og rækker derfor 2,5 gange længere. Beskytter 
planterne mod snegle i op til 4 uger. 500 g rækker til 833 m2.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328509050 1888564 10 x 500 g

5 701363 012642328509036 1912618 40 x 500 g, 1/8 display

Analyse: 25 g/kg jern(III)fosfat

Keeper® Quick mod ukrudt og mos
Bekæmper de fleste et-årige ukrudtsplanter. Mos bekæmpes også. Virker efter 
få timer, så er ukrudtet brunt og svedent. Bedst effekt opnås ved sprøjtning, når 
ukrudtet er 5 – 10 cm stort. Har den store fordel, at der kan sprøjtes under hæk 
og buske uden at disse går ud. 

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328210080 1948199 6 x 1 L

328211100 1948204 4 x 2,5 L

5 701081 900283328211156 1948207 52 x 2,5 L, 1/4 display

328212150 2086249 1 x 5 L

328212154 2086250 1/2 palle, 54 x 5 L 

Analyse: Eddikesyre 6 %
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Provanto Insektspinde
Provanto insektpinde er en effektiv løsning mod skadelige insekter i dine planter. 
Virker systemisk. Det vil sige, at det aktive stof trænger rundt i hele planten og 
 beskytter i op til 9 uger. Indeholder også næring som styrker plantens sundhed 
og blomstring. 

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328502000 2140491 20 x (20 x 2 g)

Analyse: Flupyradifurone: 18,8 g/kg

Provanto Insektsspray
Hurtigvirkende spray med langtidseffekt mod skadelige insekter i planter  
i huse og driv hus. Virker systemisk og hurtigt. Det aktive stof optages hurtigt i 
hele  planten og be skytter i op til 8 uger.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328504080 2140498 12 x 1 L

Analyse: Flupyradifurone 0,08 g/l
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Trim Limfælder til potter
Miljøvenlig insektfælde som passer perfekt til blomsterkrukker. Limfælderne 
fanger effektivt fluer og andre insekter som hvide fluer, bladlus og trips.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328704100 2265497 20 x 10 stk

Trim Limfælder til drivhuse
Miljøvenlig insektfælde som passer perfekt til drivhus. Limfælderne fanger effek-
tivt fluer og andre insekter som hvide fluer, bladlus og trips. Anvendes året rundt 
for optimalt resultat.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328705100 2265499 20 x 7 stk
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Sikker anvendelse af plante - 
beskyttelses midler og biocider
For at beskytte hjem og have fra uvelkomne gæster, kan man anvende 
plantebeskyttelsesmidler eller biocider.
 De produkter som SBM Life Science AB sælger, er alle nøje testet, for 
at være både effektive og sikre at anvende. De er også stærkt reguleret 

og vurderet af Miljøstyrelsen inden de kommer på markedet. Anvendes 
produkterne korrekt, er de sikre for både mennesker, dyr og miljø.
 Findes der nogen specielle risici forbundet med produktet, vil det stå 
på etiketten. Læs derfor altid etiketten inden produktet tages i brug.

15 tips til sikker anvendelse
1.  Forebyg – Giv dine planter de rigtige forudsætninger, så de bliver 

modstandsdygtige og holder sig friske. Lad ikke madrester eller foder 
blive liggende fremme og fjern krummer og spild for at undgå besøg af 
myrer og mus.

2.  Kontrollér og indentificér – Ved at opdage problemet tidligt og sætte 
ind med de rette foranstaltninger, bliver det hurtigere og lettere at løse 
problemet. Det er lettere at udrydde én mus end 10.

3.  Vælg den rette metode – Overvej de forskellige muligheder som 
findes (kemiske, naturlige, biologiske og agronomiske) for at holde 
skadedyr, sygdomme og ukrudt under kontrol.

4.  Anvend godkendte produkter – At anvende produkter som er bereg-
net til professionelle, kan indebære risici for dit helbred og miljøet.

5.  Læs etiketten inden produktet anvendes – Anvend kun produktet til 
det, det er godkendt til i henhold til de instruktioner som forefindes.

6.  Beskyt dig – Anvend produktet med forsigtighed, undgå at få unødigt 
spild på kroppen.

7.  Spis og ryg ikke, mens du bruger kemiske produkter.

8.  Følg doseringen – Produkterne er nøje testet og den dosis som står 
på etiketten giver det bedste resultat med minimum påvirkning af 
mennesker og miljø. For lav dosis giver dårlig effekt og en for høj dosis 
kan give skader på planter og en unødig påvirkning af miljøet.

9.  Anvend produkterne korrekt – Gennemlæs brugsanvisningen! 
 Behandl ikke planter udendørs hvis det regner eller i stærkt solskin. 
Lave temperaturer kan medføre at effekten udebliver. Hold sikker 
afstand til vand, brønde og spildevand for at beskytte vandmiljøet.

10.  Gå ikke på behandlede overflader før midlet er tørret ind – Eller 
når det gælder visse granulerede midler til plænen, der vandes ned.

11.  Kontrollér fælder og lokkedåser regelmæssigt – Hvis der er skade-
dyr eller insekter i, så skal fælderne/lokkedåserne udskiftes.

12.  Rengør sprøjten omhyggeligt – Sprøjt rengøringsvandet ud på et 
område, hvor produktet er tilladt at anvende.

13.  Tag hånd om affaldet på en sikker måde – Rester må aldrig 
hældes i afløb, skraldespand eller vandløb. De skal afleveres på en 
genbrugs station der søger for sikker destruktion. Omhyggeligt rengjorte 
 emballager kan bortskaffes med husholdningsaffaldet.

14.  Vask hænderne grundigt umiddelbart efter du er færdig med 
behandlingen.

15.  Opbevar produkterne på en sikker måde
•  Opbevar produkterne udenfor børn og husdyrs rækkevidde.
•  Opbevar altid produkterne i original emballage. 
•  Opbevar ikke rester i sprøjten.
•  Opbevar aldrig produkterne i nærheden af fødevarer eller foder.

Information om faremærkning som kan være på emballagerne

Ekstremt eller meget brandfarligt – Produktet 
kan brænde voldsomt ved antændning eller 
varmetilførsel.

Skadelig – Produktet er skadeligt ved indånding, 
hudkontakt eller indtagelse. Anvendes også til 
produkter som irriterer hud, øjne og luftveje.

Sundhedsfare – Produktet kan forårsage lunge-
betændelse ved indtagelse eller give andre alvorlige 
skader ved enkelt eller gentagen eksponering.

Miljøfarlig – Produktet er farlig for vandmiljøet på 
langt eller kort sigt. Skal opbevares og anvendes så 
produktet ikke skader miljøet.
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Kvit® D insektpudder
Til bekæmpelse af sort havemyre (Lasius niger) udendørs omkring bygninger. 
Til bekæmpelse af krybende insekter og bænkebidere i små afgrænsede og 
beskyttede områder udendørs omkring bygninger. Langtidsvirkende effekt i op 
til 6 uger. Virker hurtigt og effektivt. Virker ved kontakt.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328606041 1889568 12 x 250 g

328606048 1889572 48 x 250 g, 1/8 display

Analyse: Deltamethrin 0,5 g/kg

Kvit® mod myrer til udvanding
Kvit mod myrer til udvanding er et sukkerbaseret og langtidsvirkende myre-
middel. Kan også udstrøes eller udsprøjtes. Anvendes hvor myrerne fore-
kommer. Udhuse, terrasser, bede, græsplæner, langs sokler o.lign.  
500 g rækker til 25 m². 1 kg rækker til 50 m2.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328600050 1889484 12 x 500 g

328600080 1889565 12 x 1 kg

328600060 1889567 120 x 1 kg, 1/4 display

Analyse: Acetamiprid 2 g/kg

Kvit® Flex 3-i-1
Mikrogranulat der er klar til brug. Bekæmpelse af myrer med langtidseffekt. 
3-i-1 produkt der kan strøs, sprøjtes eller vandes ud.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328606025 2092914 12 x 250 g

Analyse: Acetamiprid 2 g/kg
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Kvit® A Myresirup
Bekæmper effektivt myrer indendørs og udendørs. Består af en sirup gel, som 
afsættes som små dråber, hvor myrer færdes. Hele boet bekæmpes. Holder sig 
aktivt i 2 uger og giver ingen mærker på overflader. 

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328608010 1948335 10 x 10 g

328608070 1948359 90 x 10 g, 1/8 display

Analyse: Acetamiprid 1 g/kg

Kvit® D mod myrer til udvanding
Et effektivt udvandingsmiddel mod myrer og andre krybende insekter. Virkningen 
indtræffer hurtigt, når myrerne rammes eller kommer i kontakt med de behand-
lede flader. Bruges på terrasser, langs huset samt på havegange og langs med 
plænen. Ikke skadeligt for prydplanter og græs. Også til  krukker/bede med pryd-
planter, men undgå at ramme planterne. 250 ml rækker til 60 m2. 

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328602040 1371341 12 x 250 ml

328602036 1522026 36 x 250 ml, 1/8 display

Analyse: Deltamethrin 7,5 g/L

Kvit® I Myrelokkedåse
Bekæmper effektivt myrer indendørs og udendørs. Myrerne lokkes af skov-
honningen i dåsen, hvorefter de bringer aktivstoffet ned i boet, således at hele 
boet bekæmpes. Myrelokkedåsen kan også anvendes til bekæmpelse af myrer i 
husstand/privatområder, køkken, stue, kælder, terrasser, havegange, verandaer, 
indgange til skur og garage.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328601000 1371154 12 x 2 stk

328601072 1371155 72 x 2 stk, 1/8 display

Analyse: Imidakloprid 0,3 g/kg
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Kvit® D mod myrer
Kvit D mod myrer Spray kan anvendes mod krybende insekter som havemyrer 
og bænkebidere. Virker omgående (inden 1 time) gennem kontakt med midlet. 
Langtidsvirkende – effekt i op til 6 uger alt efter hvilken type overflade der er 
behandlet.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328603050 1371352 12 x 500 ml

5 701363 005750328603036 1522027 36 x 500 ml, 1/8 display

328603080 1371354 12 x 1 L

5 701363 005729

Analyse: Deltamethrin 0,15 g/L

Kvit® Fluespray PY
Kvit Fluespray PY bekæmper hurtigt og effektivt fluer i stuer, køkkener, sove-
værelser, stalde og andre lukkede rum. Akvarier bør overdækkes og fuglebure 
fjernes. Hvepsebo behandles om aftenen, når alle hvepsene er i boet. 

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328701400 1521070 12 x 400 ml

328701036 2085584 36 x 400 ml, 1/8 display

328701050 1371829 12 x 600 ml

Analyse: • Pyrethrins 2,35 g/l • Piperonylbutoxi 16,6 g/l • Drivmiddel: Butan/Propan

Kvitt® Freeze Spray Nyhed

Freeze Spray er en kølespray som effektivt bekæmper insekter uden brug af 
insektmidler. Sprayen kan anvendes på alle insekter og specielt på krybende 
insekter som myrer, kakerlakker og sølvfisk, men også på væggelus og insekter 
generelt, edderkopper m.fl. Effekten af sprayen er baseret på kulde, noget der 
gør at insekterne ikke kan udvikle resistens. 

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328610300 2320177 12 x 300 ml

30 Plantebeskyttelsemidler og biocidholdige produkter skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. 



Natria® Sølvfiskfælde
Sølvfiskfælden hjælper med at bekæmpe sølvkræ og sølvfisk uden at anvende 
insektmiddel. Sølvfisk er tiltrukket af sukker og stivelse og kan gøre skade på 
papir, især når det er fugtigt. Sølvfiskfælden indeholder stærkt tiltrækkende 
stivelsebaseret lim. Resultat: En hurtig kontrol med sølvfisk uden at anvende 
kemikalier. Fælden er aktiv i op til 8 uger.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328702100 1827854 12 x 2 stk

Natria® Fluefangere – Giftfri
Natria Fluefanger er en effektiv måde at uskadeliggøre fluer på. Er baseret på 
naturlige ingredienser. Helt lugtfri. Skal anvendes indendørs, f.eks. i køkken 
eller soverum. Indeholder en tegnestift til brug ved ophængning.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328702000 1371831 24 x 4 stk

Kvitt® mod myrer og skægkræ
Effektiv spray mod alle kravlende insekter, som eksempelvis myrer, skægkræ, 
sølvfisk, edderkopper etc. Baseret på natur Pyrethrum som er ekstrakten fra 
Chrysanthemum blomsten. Virker hurtigt på alle de insekter. Fortsæt behand-
lingen til insektangrebet er stoppet.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328609400 2265502 12 x 300 ml

Analyse: Chrysanthemum cinerariaefolium, extract. 4 g/l.
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Click & catch musefælde
Effektiv plastmusefælde, som kan anvendes inde som ude. Har den store 
fordel, at udløseren er gemt inde i fælden uden mulighed for kontakt med 
børn og husdyr. Nem at aktivere og dræber musen sikkert og humant. Des-
uden ser man ikke den døde mus, da musen ligger inde i den lukkede fælde. 
Fælden med den døde mus kan smides direkte ud. Fælden kan også tømmes 
og anvendes igen.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328808000 1889577 6 x 2 stk

Rottefælde i træ
Fælde til bekæmpelse af rotter. Enkel og effektiv fælde, der er let at placere  
i hjemmet.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328802500 2092912 10 x 1 stk
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Musefælde i træ
Fælde til bekæmpelse af mus. Sæt madding i fælden og placér den, hvor 
musene færdes.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328802000 1371846 10 x 2 stk

Snap® Musefælde
Snap plastfælden er en særdeles effektiv og hygiejnisk fælde med langtids-
virkende lokkemad. Kan også suppleres med andet lokkemad – choko lade, 
jordnøddesmør, rosiner m.m. Fælden betjenes med én hånd, uden at man 
 behøver at berøre steder, hvor musen har været i kontakt med fælden. Ved at 
placere flere fælder i samme rum sikrer man, at fælden står på musens rute 
rundt i området.

Art nr: DB nr: Pakningsstørrelse: EAN:

328801000 1371833 20 x 2 stk

Analyse: Plast med langtidsvirkende lokkemiddel op til 1 år. M
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Art.nr / EAN
328509036

5 701363 012642

40 x 500 g

Ferrex Sneglemiddel 
1/8 display

Art.nr / EAN
328211156

5 701081 900283

52 x 2,5 L

Art.nr / EAN
328305060

84 x 1 L

Trim Toxan Plænerens  
1/4 palle display

Keeper Quick  
1/4 palle display
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Art.nr / EAN
329004054

54 x 4 L

VitaGro Drivhusgødning  
1/2 palle display

Trim mod Mos  
1/4 palle display

Art.nr / EAN
329209048

48 x 3,5 kg
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Art.nr / EAN
328608070

90 x 10 g

Kvit A Myresirup  
1/8 display

Art.nr / EAN
328602036

36 x 250 ml

Kvit D mod Myrer  
1/8 display

Art.nr / EAN
328601072

72 x 2 stk

Kvit Myrelokkedåse  
1/8 display

Art.nr / EAN
328603036

5 701363 005750

36 x 500 ml

Kvit D mod Myrer KTB  
1/8 display

36 Plantebeskyttelsemidler og biocidholdige produkter skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. 



Art.nr / EAN
328606048

48 x 250 gr

Kvit Insektpudder  
1/8 display

Art.nr / EAN
328701036

36 x 400 ml

Kvit Fluespray PY  
1/8 display

Art.nr / EAN
328600060

120 x 1 kg

Kvit mod Myrer til Udvanding  
1/4 display
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RODALON INDENDØRS (RØD)
RODALON INDENDØRS KTB
 
Et vandbaseret desinfektionsmiddel, der fjerner bakterier og svampe.  
Derved fjernes dårlig lugt og mugdannelse, og der forebygges mod 
nye belægninger.

Størrelse
750 ML
750 ML 

1 L
1 L

Varenummer
200600070
200600072
200700080
200700084

EAN nummer
5702480033442

-
5702480830102
5702480231565

Kolli
8 

80
8

96

Rodalon
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RODALON INDENDØRS (RØD)
RODALON INDENDØRS KTB
 
Et vandbaseret desinfektionsmiddel, der fjerner bakterier og svampe.  
Derved fjernes dårlig lugt og mugdannelse, og der forebygges mod 
nye belægninger.

Størrelse
750 ML
750 ML 

1 L
1 L

Varenummer
200600070
200600072
200700080
200700084

EAN nummer
5702480033442

-
5702480830102
5702480231565

Kolli
8 

80
8

96

Rodalon

13429 Rodalon  02/02/04  13:42  Side 113429 Rodalon  02/02/04  13:42  Side 1 13429 Rodalon  02/02/04  13:42  Side 1

R
o

d
alo

n ®

RODALON UDENDØRS (GRØN)
 
Et vandbaseret desinfektionsmiddel, der fjerner bakterier og svampe. 
Derved fjernes dårlig lugt og mugdannelse, og der forebygges mod  
nye belægninger.

Størrelse
1 L 
1 L

2 1/2 L
2 1/2 L

Varenummer
200800080
200800084
200800100
200800142

EAN nummer
5702480830126
5702480153614
5702480301251 
5702480153577

Kolli
8

96
4

48

Størrelse
750 ML
750 ML 

2,5 L

Varenummer
200404070
200404072
200404100

EAN nummer
5702480256780
5702480256889
5702480256773

Kolli
8 

80
4

RODALON SKIMMEL PLUS

Fjerner og dræber skimmelsvamp, samtidig med at den slår svampe sporerne 
ihjel fra loft, mur, fliser, gulv, træ og tapet. Til indendørs og udendørs brug. 

Effektiv helt ned til 10 Co High performance disinfection: Testet og godkendt i 
henhold til VAH, RKI (tyske standarder) og EN14476. 
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Størrelse
2,5 L
2,5 L

Varenummer
153095100
153095256

EAN nummer
5701081714101
5701081714026

Kolli
55
1 

FLISE RENS, KONCENTRAT

Til effektiv grundrengøring og affedtning af eks. betonfliser. 

Størrelse
2,5 L
2,5 L

Varenummer
153093100
153093256

EAN nummer
5701081714231
5701081714217

Kolli
55
1

IMPRÆGNERING TIL STEN & FLISER

Vandafvisende imprægnering til diverse cement belægningssten, beton over-
flader samt teglsten mm. Gør det nemmere at renholde/rengøre overfladerne.

R
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Størrelse
2,5 L
2,5 L

Varenummer
153095100
153095256

EAN nummer
5701081714101
5701081714026

Kolli
55
1 

FLISE RENS, KONCENTRAT

Til effektiv grundrengøring og affedtning af eks. betonfliser. 

Størrelse
2,5 L
2,5 L

Varenummer
153093100
153093256

EAN nummer
5701081714231
5701081714217

Kolli
55
1

IMPRÆGNERING TIL STEN & FLISER

Vandafvisende imprægnering til diverse cement belægningssten, beton over-
flader samt teglsten mm. Gør det nemmere at renholde/rengøre overfladerne.

R
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ø
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R
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ring

Størrelse
2,5 L
2,5 L 

Varenummer
153092100
153092256

EAN nummer
5701081714446
5701081714408

Kolli
55
1

HUS VASK UNIVERSAL, KONCENTRAT

Et effektivt grundrengøringsmiddel der opløser almindeligt skidt og snavs.  
Til alle udendørs overflader. 

Størrelse
2,5 L
2,5 L

Varenummer
153086100 
153086256

EAN nummer
5701081902423 
5701081901693

Kolli
55 
1

SUPER FORSEGLER

Giver en unik, slidstærk forsegling med en langtidseffekt på 5-8 år, afhængig af 
påvirkning. Produktet forsegler overfladen og giver den en usynlig ”glasering” 
som gør, at overfladen bliver ultra afvisende overfor skidt og snavs.

Husk at rekvirere vores folder 
om udendørs rengøring og træpleje  
– ekstra service til forbrugerne

BO
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KOMPOSIT/NON-WOOD RENS, KONCENTRAT

Et specielt grundrengøringsmiddel til komposit/non-wood overflader som eks. terrasser, facader/
gavle, hegn m.m. Fjerner skidt og snavs fra overfladen, så det bliver pænt at se på igen.

Størrelse
2,5 L
2,5 L

Varenummer
153091270 
153091100

EAN nummer
5701081901099 
5701081901099

Kolli
1 

55

KOMPOSIT/NON-WOOD RENS +  
IMPRÆGNERING, MIX-DISPLAY

Display der indeholder et mix af rens og imprægnering. 30 stk. Rens og 25 stk. 
Imprægnering.

Størrelse
2,5 L

Varenummer
153090055

EAN nummer
-

Kolli
55

KOMPOSIT/NON-WOOD IMPRÆGNERING

Opfrisker og mætter komposit/non-wood overflader som eks. terrasser, 
facader/gavle, hegn m.m. Det fremhæver materialets naturlige farve og ’lukker’ 

overfladen, så den bliver smuds- og vandafvisende.

Størrelse
2,5 L
2,5 L

Varenummer
153090270
153090100

EAN nummer
5701081901105
5701081901105

Kolli
1

55
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KOMPOSIT/NON-WOOD RENS, KONCENTRAT

Et specielt grundrengøringsmiddel til komposit/non-wood overflader som eks. terrasser, facader/
gavle, hegn m.m. Fjerner skidt og snavs fra overfladen, så det bliver pænt at se på igen.

Størrelse
2,5 L
2,5 L

Varenummer
153091270 
153091100

EAN nummer
5701081901099 
5701081901099

Kolli
1 

55

KOMPOSIT/NON-WOOD RENS +  
IMPRÆGNERING, MIX-DISPLAY

Display der indeholder et mix af rens og imprægnering. 30 stk. Rens og 25 stk. 
Imprægnering.

Størrelse
2,5 L

Varenummer
153090055

EAN nummer
-

Kolli
55

KOMPOSIT/NON-WOOD IMPRÆGNERING

Opfrisker og mætter komposit/non-wood overflader som eks. terrasser, 
facader/gavle, hegn m.m. Det fremhæver materialets naturlige farve og ’lukker’ 

overfladen, så den bliver smuds- og vandafvisende.

Størrelse
2,5 L
2,5 L

Varenummer
153090270
153090100

EAN nummer
5701081901105
5701081901105

Kolli
1

55

R
eng

ø
ring

TERRASSE RENS, HÅRDTTRÆ, KONCENTRAT

Til rengøring af diverse træemner af hårdttræ (løvtræ), som eks. teak, eg, nød, 
mahogni m.m. anvendt til terrasser, facader/gavle, hegn m.m. Fjerner skidt og snavs, 
så overfladen er klar til en evt. efterbehandling. 

Størrelse
2,5 L 
2,5 L

Varenummer
153087270 
153087100

EAN nummer
5701081901082
5701081901082

Kolli
1 

55

TERRASSE RENS, NÅLETRÆ, KONCENTRAT

Til rengøring af diverse træemner af nåletræ, lærketræ samt trykimprægnerede 
brædder anvendt til terrasser, facader/gavle, hegn m.m. Fjerner skidt og snavs, 

så overfladen er klar til en evt. efterbehandling.

Størrelse
2,5 L 
2,5 L

Varenummer
153088270 
153088100

EAN nummer
5701081901075 
5701081901075

Kolli
1 

55
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OLIE TIL HÅRDT TRÆ

Anvendes udendørs til hårdttræssorter som teak, 
mahogni, nyatoh, eg, nød m.m. Indeholder fungicid.

Størrelse
1 L

Varenummer
153071080

EAN nummer
5701081708711

Kolli
6

TRÆ FRISK

Produktet kan anvendes til ubehandlet eller mørknet træ af fyr eller gran, 
hvis man ønsker en lysere farvenuance. 

Størrelse
1 L

Varenummer
153722080

EAN nummer
5701081707615

Kolli
6

TRÆ RENS

Til afrensning af træ der er blevet gråt, jordslået og kedeligt.  
Egner sig godt til havemøbler af træ, terrasser, vinduesr ammer  
af træ, hegn, carporte, karme, døre, afhøvlede gulve, etc.

Størrelse
1 L

Varenummer
153721080

EAN nummer
5701081707608

Kolli
6

HAVEMØBELRENS

Anvendes til rengøring/rensning af havemøbler, af eks. polyrattan og plast.

Størrelse
500 ML

Varenummer
153720050

EAN nummer
5701081714897

Kolli
6
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OLIE TIL HÅRDT TRÆ

Anvendes udendørs til hårdttræssorter som teak, 
mahogni, nyatoh, eg, nød m.m. Indeholder fungicid.

Størrelse
1 L

Varenummer
153071080

EAN nummer
5701081708711

Kolli
6

TRÆ FRISK

Produktet kan anvendes til ubehandlet eller mørknet træ af fyr eller gran, 
hvis man ønsker en lysere farvenuance. 

Størrelse
1 L

Varenummer
153722080

EAN nummer
5701081707615

Kolli
6

TRÆ RENS

Til afrensning af træ der er blevet gråt, jordslået og kedeligt.  
Egner sig godt til havemøbler af træ, terrasser, vinduesr ammer  
af træ, hegn, carporte, karme, døre, afhøvlede gulve, etc.

Størrelse
1 L

Varenummer
153721080

EAN nummer
5701081707608

Kolli
6

HAVEMØBELRENS

Anvendes til rengøring/rensning af havemøbler, af eks. polyrattan og plast.

Størrelse
500 ML

Varenummer
153720050

EAN nummer
5701081714897

Kolli
6

Tæ
nd

 O
p

 produkter

BIO LAMPEOLIE, PREMIUM KVALITET

Til olie- og petroleumslamper. En højkvalitetsolie der er både lugt- og røgfri. 
Kan anvendes både ude og inde.

Størrelse
1 L

Varenummer
153076081

EAN nummer
5701081710622

Kolli
6

Størrelse
1 L

2 1/2 L
5 L

Varenummer
153032080
153032100
153032150

EAN nummer
5701081713777
5701081713531
5701081715634

Kolli
9
1

48

BIO ETHANOL

Til pejse og andre brændere specielt beregnet til bio ethanol.

Størrelse
1 L

Varenummer
153067081

EAN nummer
5701081710639

Kolli
6

TÆNDVÆSKE, UDENDØRS

Et petroleumsprodukt til sikker optænding af trækul, briketter, træ og 
koks i havegrillen, pejse samt brændeovne. 

BO
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K
em

i Flydende

Størrelse
5 L 2-TAKT
5 L 4-TAKT

25 L 2-TAKT 
25 L 4-TAKT

Varenummer
141002150
141004150 
141002250 
141004250

EAN nummer
5701081715245
5701081715252 
7350049700038 
7350049700045

Kolli
3
3 
1 
1

MILJØ-/ALKYLATBENZIN 

En miljøvenlig benzin til skov- og havemaskiner, der giver en effektiv og 
renere forbrænding med mindre røg-, lugt- og sodgener, til fordel for både 

motor, natur og forbruger. 2-takt benzin til mindre havemaskiner, motorsave 
og luftkølede 2-takt motorer. 4-takt benzin til eksempelvis bådmotorer, 

plæneklippere, knallerter og andre 4-takt motorer.
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i Flydende

Størrelse
5 L 2-TAKT
5 L 4-TAKT

25 L 2-TAKT 
25 L 4-TAKT

Varenummer
141002150
141004150 
141002250 
141004250

EAN nummer
5701081715245
5701081715252 
7350049700038 
7350049700045

Kolli
3
3 
1 
1

MILJØ-/ALKYLATBENZIN 

En miljøvenlig benzin til skov- og havemaskiner, der giver en effektiv og 
renere forbrænding med mindre røg-, lugt- og sodgener, til fordel for både 

motor, natur og forbruger. 2-takt benzin til mindre havemaskiner, motorsave 
og luftkølede 2-takt motorer. 4-takt benzin til eksempelvis bådmotorer, 

plæneklippere, knallerter og andre 4-takt motorer.
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BORUP KOLD REPARATIONSASFALT  
 
Specielt velegnet til reparation og vedligeholdelse af veje, 
indkørsler, cykelstier, p-pladser, brønddæksler m.m. 

HÆFTE PRIMER T/ KOLD REP. ASFALT

Giver en endnu bedre vedhæftning på underlaget ved anvendelse 
af Borup Kold Reparationsasfalt.

Størrelse
20 KG

Varenummer
656000210

EAN nummer
5701081709855

Kolli
1

Størrelse
600 ML

Varenummer
656000050

EAN nummer
5701081901631

Kolli
4

TRÆTJÆRE, ORIGINAL LION (FINSK) 
 
Lys fyrretræstjære, der er velegnet til overfladebehandling af alt udvendigt 
træværk. Produktet blandes med Borup Linoliefernis og kan tones med 
pulverfarve i ønsket kulør.

Størrelse
2 1/2 L

5 L

Varenummer
102804100
102804150

EAN nummer
5701213030116
5701213030123

Kolli
1
1

Husk at rekvirere vores folder  
Kold Reparationsasfalt  
– ekstra service til forbrugerne

Normalt skal man, hvis man vil 

have en slidstærk asfaltbelæg-

ning, bruge varm asfalt. Med 

Borup Kold Reparations Asfalt 

er dette fortid. Nu er det bare at 

fylde hullet op med Borup Kold 

Reparations Asfalt, stampe det 

med en stamper, tromle det 

eller allerbedst – vibrere det grundigt sammen med en plade-

vibrator, så er reparationen klar til at blive belastet.

Nemmere kan det ikke være!

Borup Kold Reparations Asfalt kan anvendes næsten hele året. 

Det er effektivt i al slags vejr fra -26°C til +49°C.

Uanset vejret behøver Borup Kold Reparations Asfalt ingen 

overfladebehandling andet end sand.

Borup Kold Reparations Asfalt kan sagtens bruges sammen 

med andre typer asfalt og kan tillige binde på så vidt forskellige 

materialer som træ, stål, jern og beton.

Det anbefales at opbevare Borup Kold Reparations Asfalt lunt 

(om vinteren) i ca. 24 timer inden brug, da produktet ellers vil 

være hårdt at arbejde med.

20 kg Borup Kold Reparations 

Asfalt rækker til ca. 0,5 m² ved 

2,5 cm dybde. Produktet fås i 

sække á 22,7 kg og spande á 

20 kg.

Borup Kold Reparations 

Asfalt kan bruges 

næsten overalt og er 

specielt velegnet til 

reparation og 

vedligeholdelse af veje, 

parkeringspladser, 

indkørsler, omkring 

brønddæksler, reparation 

og afslutning af flise- og 

stenbelægninger, 

opkørsler mm.

0
1

/2
0

1
5 KOLD REPARATIONS-

ASFALT
Specielt velegnet til reparation og vedligeholdelse 

af veje, parkeringspladser, indkørsler, omkring 

brønddæksler, reparation og afslutning af 

flisebelægninger og opkørsler – men også til 

nyanlæggelse af veje, cykelstier, p-pladser osv.

Gør det selv - bedre

Borup Kemi I/S

Bækgårdsvej 53, 4140 Borup

t: 57 56 00 20 w: borupkemi.dk

Borup Kold Reparations 

Asfalt er også velegnet til 

nyanlæggelse af veje, 

cykelstier, p-pladser mm.
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Størrelse
100 ML

Varenummer
305201010

EAN nummer
8714024329390

Kolli
12

Størrelse
STK

Varenummer
305203001

EAN nummer
8714024383958

Kolli
6

Størrelse
STK

Varenummer
305203002

EAN nummer
8714024383965

Kolli
6

CAREPLUS ANTI-INSEKT 40% DEET 

Anti-Insekt spray beskytter mod myg og flåter. Virker også på malariamyg, 
zikamyg, denguemyg, Chikungunya, gul feber, west nile virus (8 timer) samt 
flåter (4 timer). Kan bruges fra 13 år og op.

Størrelse
20 ML

Varenummer
305202020

EAN nummer
8714024386256

Kolli
6

CAREPLUS INSEKT SOS GEL 

Beroliger og lindrer huden efter insekt stik og bid. Virker også lindrende efter 
stik fra brandmænd. Produktet kan anvendes til børn fra 2 år og op.

CAREPLUS TICK REMOVER (FLÅT TANG) 

Tick remover ‘gribe-tang’ fjerner let flåter fra huden.

CAREPLUS TICKS-2-GO (FLÅT TANG) 

Ticks-2-go er en smart flåt-fjerner der kan sidde i nøgleringen.
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Størrelse
100 ML

Varenummer
305201010

EAN nummer
8714024329390

Kolli
12

Størrelse
STK

Varenummer
305203001

EAN nummer
8714024383958

Kolli
6

Størrelse
STK

Varenummer
305203002

EAN nummer
8714024383965

Kolli
6

CAREPLUS ANTI-INSEKT 40% DEET 

Anti-Insekt spray beskytter mod myg og flåter. Virker også på malariamyg, 
zikamyg, denguemyg, Chikungunya, gul feber, west nile virus (8 timer) samt 
flåter (4 timer). Kan bruges fra 13 år og op.

Størrelse
20 ML

Varenummer
305202020

EAN nummer
8714024386256

Kolli
6

CAREPLUS INSEKT SOS GEL 

Beroliger og lindrer huden efter insekt stik og bid. Virker også lindrende efter 
stik fra brandmænd. Produktet kan anvendes til børn fra 2 år og op.

CAREPLUS TICK REMOVER (FLÅT TANG) 

Tick remover ‘gribe-tang’ fjerner let flåter fra huden.

CAREPLUS TICKS-2-GO (FLÅT TANG) 

Ticks-2-go er en smart flåt-fjerner der kan sidde i nøgleringen.

NOTER
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. SBM Life Science
Borup Kemi I/S, 
Bækgårdsvej 53,  
DK – 4140 Borup

www.foragardenlife.dk

ORDRE
Telefon: 57 56 00 20 
Mail: ordre@borup-kemi.dk 

www.borupkemi.dk
www.facebook.com/borupkemi.dk

sbm-company.com


