
NO PEST 4INSECT AL ŚRODEK NA PLUSKWY I
LARWY 500ML
4INSECT AL to preparat przeznaczony jest do zwalczania pluskiew i ich larw.
Efekt skutecznego działania produktu jest widoczny już po około 30
minutach i utrzymuje się aż do 48 godzin.

Preparat dopuszczony do użycia w pomieszczeniach (domowych, biurowych, magazynach, piwnicach), na terenach
przyległych do budynków (fundamenty) oraz na zewnątrz pomieszczeń: tarasy, balkony, podjazdy, chodniki, parkingi,
garaże.
Dzięki butelce z atomizerem łatwo i precyzyjnie rozpylisz środek na wybrane powierzchnie, a ze względu na kontaktowe
działanie preparatu, nawet bezpośrednio na insekty.
Preparat owadobójczy w formie płynnej, gotowy do użycia i przeznaczony do powszechnego stosowania. Środek na
pluskwy najlepiej sprawdza się w użyciu z bombą na pluskwy 4Insect Bomb, która jest dostępna w innej naszej aukcji.
 
Sposób użycia
A. Przed wykonaniem zabiegu w pomieszczeniach należy usunąć ludzi i zwierzęta oraz produkty spożywcze,
zabezpieczyć przed skażeniem przedmioty użytku codziennego. Powierzchnie opryskiwać z odległości około 30 cm.
Jedno naciśnięcie przycisku rozpylacza to około 0,5 ml preparatu - na 1 m² należy nanieść 10 ml roztworu.
B. Oprysk należy przeprowadzić rozpoczynając od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia. Po
zakończeniu wszystkich czynności pomieszczenie powinno być zamknięte przez 2-3 godziny, a następnie wywietrzone
przez ok. 1 godzinę. W razie konieczności można powtórzyć zabieg.
C. W przypadku stosowania na zewnątrz należy zachować szczególną ostrożność, gdy wieje silny wiatr. Jeśli w ciągu 24
godzin od zastosowania wystąpią opady deszczu, zabieg powinien być powtórzony.
Produkt zawiera substancje czynne działające kontaktowo, dlatego oprysk można wykonywać
bezpośrednio na zwalczane insekty.
 



Uwaga
Nie należy stosować preparatu w miejscach, gdzie kontakt z produktem mogą mieć osoby postronne, w tym szczególnie
dzieci, kobiety w ciąży, kobiety karmiące, alergicy, osoby starsze, osoby chore, a także w miejscach, gdzie kontakt
z produktem mogą mieć artykuły spożywcze, napoje oraz środki żywienia zwierząt.

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać
etykietę i ulotkę informacyjną, aby zminimalizować ryzyko dla ludzi i środowiska. Odpady opakowaniowe należy
utylizować jako odpad niebezpieczny zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi. 
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów (w tym jako surowców wtórnych).

 
 

Opis producenta

Producent chemii na owady.


