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ปกป้องบา้นคณุ
จากปลวกรา้ย

อลัตร้าธอร์TM



ปลวกสามารถท�าลายบา้นของคณุได้!
ปลวกทีอ่าศยัอยู่ใต้พืน้ดนิประเทศไทยนัน้ เป็นชนิดที่
ท�าลายไมไ้ด้อย่างรวดเรว็ชนิดหน่ึงของโลก ในความ
เป็นจรงิ พวกมนัใชเ้วลาเพยีง 3 เดอืนเทา่นัน้ส�าหรบัการ
สรา้งรงัและท�าลายไมท้ีอ่ยู่ภายในบา้นของคุณไดอ้ย่าง
ราบคาบ

ปลวกสายพนัธุ์ที่มีการท�าลายล้างสูงจะอาศัยอยู่ใน
อาณานิคมใต้ดนิขนาดใหญ่ร่วมกบัแมลงต่างๆนับพนั
ล้านสายพนัธุ์ที่พร้อมจะท�าลายไม้หรือป่าที่พวกมนั
อาศยัอยู ่ปลวกหน่ึงรงัจะสรา้งอาณาเขตในการหาอาหาร
ขนาดใหญ่ไดเ้กอืบ 10,000 ตารางเมตร โดยระยะในการ
หาอาหารของปลวกใตด้นิสามารถท�าระยะได ้75 เมตร
หรอืมากกวา่นัน้เพือ่เดนิมาถงึบา้นของคณุซึง่เป็นแหลง่
อาหารชัน้ดขีองพวกมนั

เน่ืองจากปลวกจะเริม่กดักนิไมจ้ากดา้นในออกมาดา้น
นอก ซึ่งเป็นธรรมชาตขิองปลวกทีพ่วกมนัไม่สามารถ
ป้องกนัตวัเองไดห้ากถกูพบเหน็

แมก้ระทัง่แผ่นคอนกรตีกไ็ม่สามารถเป็นเกราะป้องกนั
บา้นของคุณได ้ปลวกจะสามารถลอดผ่านรอยรา้วของ
แผ่นคอนกรตีเพื่อผ่านเขา้ไปได ้หากพวกมนัสามารถ
เขา้ไปถงึโครงสรา้งไมภ้ายในบ้านของคุณไดค้รัง้หน่ึง
แล้วนัน้ พวกมนัจะเหลอืใหเ้พยีงเปลอืกไมบ้างๆที่อยู่
ภายนอกเทา่นัน้

อลัตร้าธอร ์– 
นวตักรรมแห่งการก�าจดัปลวก
อลัตรา้ธอรท์รงประสทิธภิาพอยา่งแทจ้รงิ ดว้ยระยะเวลา
ใชง้านทีย่าวนานและก�าจดัไดอ้ย่างรวดเรว็ ปราศจาก
กลิ่นและมีสารพิษในระดับต�่ าที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
คน สตัว์เลี้ยง ต้นไมแ้ละสิง่แวดล้อม อลัตร้าธอร์เป็น
นวตักรรมแห่งการก�าจดัปลวกทีท่รงประสทิธภิาพดว้ย
สารออกฤทธิ ์ฟิโพรนิลในระดบัต�่าสดุทีไ่ดร้บัการคุม้ครอง
จากสทิธบิตัรระหวา่งประเทศ 10 แหง่

ดว้ยกลไกการออกฤทธิข์องอลัตรา้ธอร ์ไมเ่พยีงแต่ก�าจดั
ปลวกทีม่ภีายในบา้นของคุณเท่านัน้ ยงัช่วยปกป้องใน
ระยะยาวและช่วยป้องกนัไมใ่หป้ลวกเขา้มาโจมตซี�้าอกี
ดว้ย ในความเป็นจรงิ เรารบัรองวา่อลัตรา้ธอรส์ามารถ
ป้องกนับา้นของคุณไดอ้ย่างน้อย 8 ปี (ผลการทดสอบ
ในออสเตรเลยี)

อลัตรา้ธอรย์งัชว่ยลดจ�านวนปลวกทีอ่ยูภ่ายในบา้นของ
คณุไดอ้ยา่งรวดเรว็ และชว่ยปกป้องบา้นของคณุเพิม่ขึน้
เป็น 2 เทา่!

อลัตรา้ธอรไ์ดร้บัการยอมรบัจากผูเ้ชีย่วชาญในการก�าจดั
แมลง เพือ่ความมัน่ใจทีม่อียา่งต่อเน่ืองดว้ยการสรา้งแนว
ป้องกนัปลวก (Termite Defence ZoneTM) ทีถู่กสรา้ง
ไว้ล้อมรอบรวมถึงใต้บ้านของคุณด้วย อลัตร้าธอร์ไม่
เป็นสารไล่ หมายถงึ ปลวกจะไม่รู้ถงึการมตีวัตนของ
อลัตรา้ธอรใ์นดนิรอบๆบา้นของคณุ ปลวกจะท�าการออก
หาอาหารใตด้นิตามปกต ิโดยไมรู่ว้า่มกีารสะสมอลัตรา้ธอร์
ในรา่งกายของพวกมนัอยา่งชา้ๆ จนกระทัง่ไดร้บัจนถงึ
ปรมิาณทีส่ามารถฆ่าพวกมนัได ้ส่งผลใหไ้ม่มปีลวกใน
พืน้ทีบ่า้นของคณุอกี!

อลัตร้าธอร์TM



อลัตร้าธอร์TM

อลัตร้าธอร ์– การควบคมุท่ีวางใจได้
อลัตรา้ธอรส์ามารถก�าจดัปลวกทีท่�าลายบา้นของคณุไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ดว้ยนวตักรรมทีท่รงประสทิธภิาพ และการควบคุม
ปลวกอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว ดว้ยกลไกการออกฤทธิท์ี่
เรารบัประกนัไดว้า่ อลัตรา้ธอรส์ามารถป้องกนัปลวกเขา้มา
ท�าลายบา้นของคณุไดย้าวนานถงึ 8 ปีหรอืมากกวา่นัน้

อลัตรา้ธอร์สามารถใชง้านไดเ้ฉพาะผูเ้ชีย่วชาญการก�าจดั
แมลงทีม่ใีบอนุญาตเท่านัน้ จงึมัน่ใจไดว้า่ท่านจะไดผ้ลลพัธ์
ทีน่่าพงึพอใจ

อลัตร้าธอร ์ได้รบัการอนุมติั 
ส�าหรบัการใช้ทัง้ภายในประเทศ
และเชิงการค้าจาก Australian 
Pesticides and Veterinary 
Medicines Authority (APVMA) 
และนอกจากน้ียงัได้รบัอนุญาต 
จาก อย. ส�าหรบัการใช้ใน
ประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

อลัตร้าธอร ์
ส่งผลดงัเช่น

ไวรสั

อลัตร้าธอรส์ร้างแนวป้องกนั
ปลวกรอบบา้นของคณุ โดย
ปลวกทัง้หลายไม่รบัรู้ถึง
อลัตรา้ธอรท่ี์ถกูสรา้งไว้รอบบา้น
ปลวกจะเดินทางเข้ามาหา
อาหารในบริเวณบา้นอย่าง
ไม่ลงัเล

ปลวก

โซนป้องกนัปลวก

ปลวกเร่ิมสมัผสัสาร

รงัปลวก 

เมื่อปลวกเดินผา่นเข้าไปยงัแนว
ป้องกนั พวกมนัจะเร่ิมสมัผสั
อลัตร้าธอรท่ี์ภายนอกร่างกาย
ของพวกมนั โดยอลัตร้าธอร์
ถกูออกแบบเพ่ือไม่ให้ฆ่าปลวก
ตายในทนัที...

...อลัตร้าธอรจ์ะฆ่าปลวกอย่าง
ช้าๆ โดยการให้ปลวกท่ีได้รบั
อลัตร้าธอรมี์เวลากลบัไปยงัรงั
และแพร่เช้ือให้ปลวกท่ีอยู่ใน
รงัใต้ดิน จากการสมัผสักนัและ
จากการท�าความสะอาดกนัเอง
ภายในรงั

น่ีคือ วิธีการท่ีอลัตร้าธอรถ์กู
คิดค้นเพ่ือการก�าจดัปลวกทัง้
ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือก่อ
ให้เกิดการปกป้องท่ีแท้จริง
และต่อเน่ืองกบับา้นของคณุ

อลัตร้าธอร ์– 
เพชฌฆาตแห่งความเงียบ
ทันทีที่คุณใช้อัลตร้าธอร์กับพื้นดินบริเวณบ้านของคุณ 
อลัตรา้ธอรจ์ะคงสภาพอยูใ่นบรเิวณทีท่มีงานผูเ้ชีย่วชาญการ
ก�าจดัแมลงใช ้จากการทดสอบพบว่าแมจ้ะมกีารชะล้างที่
รนุแรง อลัตรา้ธอรก์จ็ะสามารถยดึเกาะกบัดนิไดอ้ยา่งเหนียว
แน่น ซึง่ท�าใหเ้กดิแนวการป้องกนัปลวกโดยรอบบา้นของคณุ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

เมือ่ปลวกเดนิผา่นเขา้มาในพืน้ทีโ่ซนป้องกนัปลวกอลัตรา้ธอร ์
(ULTRATHOR Termite Defence Zone) พวกมนัจะตาย
ดว้ยอนุภาคจากฟิโพรนิล บรรดาปลวกทัง้หลายยงัคงเดนิหา
อาหารอยา่งมคีวามสขุโดยไมไ่ดร้ะมดัระวงัตวัเอง พวกมนัยงั
คงเดนิผา่นเขา้มายงัแนวป้องกนัปลวกทีม่อีลัตรา้ธอรผ์สมอยู่
แลว้ พวกมนักจ็ะตายอยา่งรวดเรว็

ในส่วนของปลวกที่มชีวีติอยู่ในอุโมงค์ดนิ โดยทัว่ไปแล้ว
ปลวกทีไ่ดร้บัอลัตรา้ธอร์จะสามารถมชีวีติกลบัไปจนถงึรงั 
ดว้ยลกัษณะเด่นเป็นพเิศษในการแพร่กระจายดงัเช่นไวรสั 
(Viral Transfer EffectTM) ท�าใหก้ารแพรก่ระจายอลัตรา้ธอร์
เป็นไปอยา่งรวดเรว็ทัว่ทัง้รงั เช่นเดยีวกบัการแพร่กระจาย
ของไวรสัในระบบอนิเตอรเ์นต ซึง่จะตดิตามเสน้ทางการรบั
สง่ขอ้มลูตามการใชง้าน

ผลลพัธ ์คอื หายนะส�าหรบัปลวกรา้ย แมแ้ต่กบัปลวกทีไ่ม่
ไดเ้ดนิเขา้มาสมัผสัอลัตรา้ธอรโ์ดยตรง หากบรรดาปลวกทัง้
หลายยงัคงเดนิหาอาหารผา่นโซนป้องกนัปลวกทีม่อีลัตรา้ธอร์
อยูใ่นดนิในปรมิาณทีเ่ขม้ขน้นัน้ พวกมนัจะตายเรว็ยิง่ขึน้ ซึง่
หมายความวา่ อลัตรา้ธอรท์�าการปกป้องและป้องกนับา้นของ
คณุดว้ยการก�าจดัปลวกทัง้ทางตรงและทางออ้ม เมือ่คณุใช้
อลัตรา้ธอรใ์นการก�าจดัปลวกภายในบา้นของคุณเท่ากบัวา่
คณุยงัไดส้รา้งเกราะป้องกนับา้นของคณุจากปลวกทีจ่อ้งจะ
เขา้มาท�าลายบา้นของคณุดว้ยอกีชัน้หน่ึง

อลัตร้าธอร์
ปกป้องบา้น
ของคณุให้
ปลอดภยั

โซนป้องกนั
ปลวกด้วย
อลัตร้าธอร์



อลัตร้าธอร ์– การควบคมุในระยะยาว
ประสทิธภิาพของอลัตรา้ธอร์ได้รบัการพสิูจน์ ทัง้จากการ
ทดสอบภาคสนาม ผูใ้ชท้ัว่โลกในทกุสภาพอากาศและแมใ้น
สถานการณ์ทีย่ากต่อการควบคมุ กไ็ดผ้ลลพัธท์ีน่่าพงึพอใจ 
ผลการวจิยัเหล่าน้ี ไดร้บัการยนืยนัจากการทดลองในหอ้ง
ปฏบิตักิารทีไ่ดร้บัการยอมรบั ซึ่งท�าใหเ้ราสามารถสงัเกต
พฤตกิรรมของปลวกไดโ้ดยตรง

ในการทดสอบการสมัผสัดนิ ปลวกทีส่มัผสัดนิทีไ่ดร้บัการ
ผสมดว้ยอลัตรา้ธอรต์ามอตัราส่วนทีร่ะบุไวบ้นฉลากในดนิ
ทุกๆชนิดทีใ่ชท้ดสอบ พบว่าอตัราการตายของปลวกเป็น 
100% ภายในเวลา 24 ชัว่โมง

ดงัการทดสอบในอุโมงคด์นิ พบวา่ปลวกไมส่ามารถตรวจพบ
ไดว้า่มอีลัตรา้ธอรผ์สมอยูใ่นดนิ

อลัตร้าธอร ์กบัส่ิงแวดล้อม
เมือ่มกีารผสมและใชง้านตามค�าแนะน�าบนฉลากแลว้พบวา่ 
อลัตรา้ธอรจ์ะมผีลกระทบเพยีงเลก็น้อยต่อสิง่แวดลอ้ม

อลัตร้าธอร์ใช้ในปรมิาณที่ต�่ามากเมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑ์
ก�าจดัปลวกอื่นๆ นอกจากน้ี สารออกฤทธิย์งัไดร้บัการจด
ทะเบยีนเพือ่ใชใ้นผลติภณัฑท์ีส่ามารถน�ามาใชก้บัสตัวเ์ลีย้ง
ในครวัเรอืนไดโ้ดยตรงของออสเตรเลยี ตัง้แต่ปี พ.ศ.2539 

อลัตรา้ธอรไ์ดร้บัการประเมนิอย่างเขม้งวดจาก Australian 
Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA) 
รวมถงึนกัวทิยาศาสตรท์ี ่Commonwealth Department of 
Health จนไดร้บัการอนุญาตใหใ้ชใ้นประเทศและเพื่อการ
คา้ของประเทศออสเตรเลยี และนอกจากน้ียงัผ่านการขึน้
ทะเบยีนส�าหรบัใช้ภายในประเทศไทยกบัส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว และ
เอ็นซิสเท็กส์ยังท�าการศึกษาเกี่ยวกับพิษวิทยาของ
อลัตรา้ธอรเ์พือ่ใหม้ัน่ใจในความปลอดภยัของทา่น

อลัตรา้ธอรไ์ดร้บัการประเมนิอยา่งเขม้งวดจากหน่วยงานอสิระ APVMA 
(Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority)

อลัตร้าธอร ์เป็นสตูร
น�้า ปราศจากกล่ินและ
ทนต่อการชะล้าง ไม่ส่ง
ผลเสียต่อจลิุนทรียใ์นดิน 
ไส้เดือนดิน หรือพืช



รบัประกนั*การ
ปกป้องบา้นของคณุ
จากปลวกตวัร้าย
ด้วยอลัตร้าธอร์TM 
วอเทอร-์เบส 
เทอรมิ์ทิไซด์

พืน้ควรหมัน่ท�าความสะอาด ไมเ่ปียกชืน้และอากาศถ่ายเทไดด้ ีถา้เป็นไปได้

ท�าใหค้ณุมัน่ใจดว้ยการตรวจงานจากผูเ้ชีย่วชาญในการก�าจดัแมลงโดยการ
ตรวจสอบบา้นและสวนของคณุอยา่งน้อยทกุๆ 12 เดอืน (จะตรวจบอ่ยขึน้
หากบา้นของคณุมคีวามเสีย่งสงู)

ขจดัความชืน้ทีม่มีากเกนิไป อาทเิชน่ ระบบทอ่น�้าทีเ่สยีหาย รอยรัว่ต่างๆ 
หรอืความชืน้ทีเ่กดิจากระบบระบายน�้าทีไ่มด่ี

ไมค่วรมกีองดนิ หญา้รกหรอืกระบะปลกูพชืทีต่ดิกบั
โครงสรา้งบา้นของคณุ

ไมค่วรเกบ็วสัดทุีท่�าจากไมห้รอืวสัดทุีเ่ป็นเซลลโูลสอยู่
ขา้งใตห้รอืโครงสรา้งของบา้นคณุ

ช่วยท�าให้มัน่ใจว่าพวกมนัจะไม่กลบัมาอีก
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สารออกฤทธ์ิ: ฟิโพรนิล 100 g/L

อตัราส่วนของสารออกฤทธ์ิ: ฟิโพรนิล 0.25 g/L (0.025%)

ประเภท: สารแขวนลอยเขม้ขน้ กระจายตวัไดด้ใีนน�้า

กล่ิน: ปราศจากกลิน่

เหมาะส�าหรบั: ปลวก

อลัตร้าธอร ์ก�าจดัปลวกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ:

อลัตรา้ธอรเ์ป็นพษิต่อปลวก สามารถก�าจดัไดท้ัง้จากการสมัผสัหรอืการกลนืกนิ อลัตรา้ธอร์
จะเขา้ไปท�าลายระบบประสาทของปลวก โดยการยบัยัง้ไมใ่หแ้คลเซีย่มผา่นเขา้ไปใน
ระบบประสาททัง้ 3 ชอ่งทาง หน่ึงในสามชอ่งทางนัน้ควบคมุโดยสารสือ่ประสาท กรด
แกมมาอะมโินบวิทริคิ (GABA) และอกีสองชอ่งทางจะถกูควบคมุโดยกลตูาเมต ทัง้สาม
ชอ่งทางทีก่ลา่วมานัน้ถอืเป็นเป้าหมายหลกัของการก�าจดัปลวกทีท่รงประสทิธภิาพของ
อลัตรา้ธอร์

อลัตร้าธอร ์ปลอดภยัย่ิงขึน้: อลัตรา้ธอรแ์สดงใหเ้หน็ถงึการท�างานของ กลตูาเมต มเีดยีท คลอไรด ์ซึง่สง่ผลกระทบ
กบัสตัวท์ีไ่มม่กีระดกูสนัหลงั ดงัเชน่ ปลวกและแมลง ฟิโพรนิลจะยดึจบักบัชอ่งทางของ
สารสือ่ประสาททีค่วบคมุดว้ย GABA ท�าใหข้าดแคลเซีย่ม ซึง่จะมผีลกบัแมลงมากกวา่
ในสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมหรอืนก ชว่ยเพิม่ความปลอดภยัใหก้บัคน สตัวเ์ลีย้งรวมถงึสตัว์
อืน่ๆดว้ย ฟิโพรนิลไมเ่ป็นอนัตรายต่อไสเ้ดอืนดนิ

อลัตรา้ธอรเ์ป็นผลติภณัฑจ์ากฟิโพรนิลตวัเดยีวทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่สามารถควบคมุ
ปลวกไดจ้ากศนูยว์จิยัอสิระทางพษิวทิยา OECD ทีร่บัรองวา่จะไมม่กีารระคายเคอืงต่อ
ดวงตาและผวิหนงั รวมทัง้ไมเ่ป็นสารทีท่�าใหไ้วต่อการกระตุน้อาการแพท้างผวิหนงั

อลัตร้าธอร ์ทนทานต่อการ
ใช้งาน:

อลัตรา้ธอรด์ดูซมึและยดึตดิกบัดนิไดอ้ยา่งเหนียวแน่น การละลายน�้าต�่าและความดนั
ไอต�่า ซึง่จะไมส่ง่ผลใหม้ฤีทธิต์กคา้งในสิง่แวดลอ้ม ดว้ยอตัราการใชท้ีต่�่า ผนวกกบัสตูร
เฉพาะของอลัตรา้ธอร ์ยงัท�าใหล้ดความเสีย่งในการถกูชะลา้งออกไปดว้ย

บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จ�ากดั 
8/351 หมู่ 3 บา้นใหม่
ปากเกรด็ นนทบรีุ 11120
โทรศพัท ์02 583 0495
www.ensystex.co.th

อลัตร้าธอร์TM

อลัตร้าธอร์TM เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ เอน็ซิสเทก็ส ์อิงค ์ใช้ภายใต้
ใบอนุญาตโดย บริษทั เอน็ซิสเทก็ส ์จ�ากดั
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