
VIGONEZ SPRAY NA MOLE ODZIEŻOWE I
SPOŻYWCZE 600ML
Spray od firmy Vigonez to śmiertelny dla moli odzieżowych i spożywczych
insektycyd. Preparat pozwoli Ci raz na zawsze pozbyć się problemu moli.

Środek na mole posiada w swoim składzie aktywne substancje czynne, które przez nawet okres 6 miesięcy
zabezpieczają pomieszczenie przed pojawieniem się nowych dorosłych osobników oraz ich larw.
Vigonez Neptune jest preparatem bezzapachowym, nie brudzącym tkanin. Nie zawiera rozpuszczalników. Nie
zanieczyszcza wód gruntowych.
Środek od firmy Vigonez jest zabójczo skuteczny nie tylko wobec dorosłych osobników, ale również wobec larw.
 
Zastosowanie:
Spray może być wykorzystywany wszędzie tam gdzie zauważono znaki aktywności moli. Zaleca się używanie preparatu
w miejscach, w których pojawiły się świeże oznaki bytowania moli oraz ich larwy. Środek zabezpiecza przed
pojawieniem się nowych osobników i larw.
Preparat znajdzie swoje zastosowanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Dzięki specjalnemu wężykowi dołączonemu
do puszki środek dotrze w każde trudno dostępne miejsce. Może być efektywnie wykorzystywany w miejscach takich
jak budynki mieszkalne, zakłady przetwórstwa, w szkołach, koszarach, żłobkach, przedszkolach, hotelach,
restauracjach, szpitalach itp.
Vigonez Neptune to środek na mole będący preparatem bezzapachowym, nie brudzącym tkanin. Po zastosowaniu
preparatu pomieszczenie po przewietrzeniu można użytkować już po upływie 30 minut.
 
Sposób użycia:
Przed skorzystaniem z preparatu Vigonez Spray na mole należy zabezpieczyć żywność, oraz inne artykuły, na które
środek może mieć wpływ.



Zacznij od wstrząśnięcia preparatu w sprayu.
Zdejmij pokrywkę i rozpocznij oprysk w miejscach, w których obecność moli nie jest pożądana.
W pomieszczeniu o wielkości 10 metrów kwadratowych należy wykonywać oprysk przez co najmniej jedną minutę.
W celu dotarcia do trudno dostępnych miejsc skorzystaj z dołączonego do preparatu wężyka.
Po wykonaniu oprysku wyłącz pomieszczenie z użytku na co najmniej godzinę i zamknij je.
Po godzinie wywietrz pomieszczenie, w którym został użyty środek Vigonez.
W razie występowania większej ilości osobników operację oprysku należy powtórzyć.
 
Środki bezpieczeństwa:
- Przed rozpoczęciem zabiegu dezynsekcji należy zabezpieczyć wszystkie artykuły spożywcze i pasze, jak również
zwierzęta hodowlane, domowe i zabawki dziecięce, naczynia i przedmioty użytkowe.
- Niezbędny czas wentylacji pomieszczenia po wykonaniu oprysku na owady: 30 minut.
- Okres wyłączenia obiektu z użytkowania 60 minut.
- Powierzchnie mogące mieć kontakt z żywnością należy dokładnie zmyć przy pomocy dostępnych detergentów.

Opis producenta

Przedsiębiorstwo VIGONEZ powstało w 2003 roku i od początku swojej działalności skupiało się na tworzeniu środków
czyszczących i dezynfekujących. Jako profesjonalny producent od tamtego czasu wykonujemy także środki do
zwalczania owadów oraz środki do zwalczania gryzoni. Wraz z biegiem lat udało nam się wprowadzić do oferty wiele
różnych produktów w zakresie zwalczania i czyszczenia, które są skuteczne nawet w sytuacjach, kiedy inne preparaty
zawodzą!
Od początku działalności zależało nam na zabójczej skuteczności i szerokim zastosowaniu, ponieważ zdajemy sobie
sprawę z tego, iż zarówno szkodniki, jak i ciężkie zabrudzenia potrafią znacznie zmniejszyć komfort przebywania np.
w domu czy magazynie.
 
Współpracujemy z profesjonalnymi, włoskimi fabrykami, które to właśnie zajmują się wytwarzaniem naszych produktów.
Stawiamy przede wszystkim na najwyższą jakość, dzięki czemu jesteśmy jedną z najlepszych marek tego rodzaju w tym
regionie Europy.  Naszym klientom zawsze proponujemy produkty najwyższej jakości, sprawdzone i stosowane w innych
krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu można mieć pewność, że korzystanie z naszych propozycji jest nie tylko
skuteczne, ale też bezpieczne dla człowieka.


