
VIGONEZ ŚRODEK KONCENTRAT NA PAJĄKI
30ML
Vigonez Neptune koncentrat do zwalczania pająków pozwoli Ci raz na
zawsze zapomnieć o tych problemach z pajęczakami! Środek cechuje się
niesamowitą skutecznością i długością działania. Efekty zauważalne już po
pierwszym użyciu!

Zabezpiecza przed tworzeniem się pajęczyn i wnikaniem do pomieszczeń nowych pająków. Vigonez Neptune to środek
na pająki będący preparatem bezzapachowym, nie brudzącym tkanin. Po zastosowaniu preparatu pomieszczenie po
przewietrzeniu można użytkować już po upływie 30 minut.
Zastosowanie:
Koncentrat może być wykorzystywany wszędzie tam gdzie zauważono znaki aktywności pajęczaków. Zaleca się
używanie preparatu w miejscach, w których pojawiły się świeże pajęczyny. Środek zabezpiecza przed tworzeniem się
pajęczyn i wnikaniem do pomieszczeń nowych pająków.
Preparat znajdzie swoje zastosowanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Dzięki specjalnemu wężykowi dołączonemu
do puszki środek dotrze w każde trudno dostępne miejsce, a w takich pająki lubią przebywać najczęściej. Może być
efektywnie wykorzystywany w miejscach takich jak budynki mieszkalne, zakłady przetwórstwa, w szkołach, koszarach,
żłobkach, przedszkolach, hotelach, restauracjach, szpitalach itp.
Vigonez Neptune koncentrat to środek na pająki będący preparatem bezzapachowym, nie brudzącym tkanin. Po
zastosowaniu preparatu pomieszczenie po przewietrzeniu można użytkować już po upływie 30 minut.
 
ZASTOSOWANIE:
Preparat na pająki w postaci koncentratu stosuje się w stężeniu 10ml / 2l wody. Należy go stosować najlepiej przy
pomocy spryskiwacza ręcznego. W przypadku większych powierzchni aplikować opryskiwaczem ciśnieniowym.
Właściwości biobójcze uzyskujemy już po 2 dniach od zastosowania preparatu. W razie występowania większej ilości
osobników operację oprysku należy powtórzyć.
 

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.

 

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.


