
 

 

 
 

 
 

 
 

Số: 102/2020/CV.HT/PKD                                                              TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO  

v/v: NGƯNG KINH DOANH SẢN PHẨM LENFOS 50EC 

 
 

Kính gửi: Quý khách hàng 
 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng & hợp tác với chúng tôi 

trong suốt thời gian qua. 

Công ty Hợp Trí trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc ngưng kinh doanh sản phẩm   

Thuốc trừ mối Lenfos 50EC, như sau: 
 

1. Thông tin sản phẩm: 

- Tên sản phẩm: Lenfos 50EC 

- Hoạt chất: Chlorpyrifos ethyl 500 g/L 

- Quy cách đóng chai: 100 ml & 1 lít 
 

2. Thời gian ngưng kinh doanh sản phẩm Lenfos 50EC : kể từ ngày 26/05/2020. 
 

3.  Sản phẩm thay thế: Termize 200SC 
 

- Hoạt chất: Imidacloprid 200g/l 

- Quy cách đóng chai: 50 ml, 250 ml & 500 ml 

- Liều dùng: Từ 6,25ml đến 12,5ml/5 lít nước hoặc từ 12,5ml đến 25 ml/10 lít nước. 

+ Xử lý cho công trình đang xây dựng: Phun 5 lít thuốc đã pha cho 1 m2. Phun lên mặt nền 

trước khi đổ hoặc lót sàn. 

+ Xử lý cho công trình đang sử dụng (nhà ở, bệnh viện, trường học, …): Khoan lỗ sâu 50 

cm dọc theo chân tường và cách chân tường 15 cm. Bơm 5-6 lít/lỗ. 

- Tính năng – tác dụng: 

+ Termize 200SC là thuốc trừ mối có tác dụng tiếp xúc và vị độc. 

+ Thuốc không có mùi và không có tác dụng xua đuổi nên mối không thể phát hiện vùng đã  

xử lý thuốc. 

+ Mối sau khi nhiễm phải Termize 200SC không chết ngay mà sẽ là nguồn lây lan thuốc 

sang những con khác qua các hoạt động xã hội  

(tiếp xúc, cho ăn, làm vệ sinh, …) và sẽ gây chết cả đàn. 
 

Trân trọng thông báo! 

  

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ 

Giám Đốc Kinh Doanh 

 

 

 

 

 

NGUYỄN QUANG TRUNG CHÍNH 

 


