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Link do produktu: https://www.sklep.olpest.pl/effect-microtech-cs-100ml-skuteczny-srodek-na-prusaki-pluskwy-rybiki-muchykomary-p-6.html

EFFECT MICROTECH CS 100ml
Skuteczny środek na prusaki,
pluskwy, rybiki, muchy, komary
Cena

65,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
EFFECT MICROTECH CS 100ml Mocny koncentrat do oprysku
przeznaczony do zwalczania rybików, pluskiew, karaluchów, much, komarów, moli

ZALETY PRODUKTU:
⇒ Nowoczesna formuła- membranowe mikrokapsułki uwalniające środek owadobójczy przez długi czas
⇒ Wydajność - 100 ml koncentratu zapewni oprysk 100 m² powierzchni
⇒ Silny skład - 3 substancje czynne
⇒ Gwarantowany efekt utrzymany do 6 miesięcy
Effect Microtech CS to bardzo skuteczny środek owadobójczy o dużym stężeniu permetryny, tetrametryny i synergetyka PBO. Te trzy
substancje zostały zamknięte w mikrokapsułce, dzięki której insektycyd jest stopniowo uwalniany do środowiska. Ponadto chroni przed
czynnikami zewnętrznymi takimi jak światło, wilgoć czy temperatura i przedłuża działanie środka nawet do 6 miesięcy.
Preparat przeznaczony jest do zwalczania uciążliwych owadów takich jakkomary, kleszcze, pluskwy, prusaki, karaluchy, mrówki i rybiki
cukrowe.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU:
►
►
►
►
►

Budynki mieszkalne oraz pomieszczenia publiczne;
Pojazdy transportu publicznego
Kontenery składowania odpadów,
Pojazdy do transportu zwierząt i miejsca ich przebywania;
Puste przemysłowe magazyny żywności a także komory magazynowe

ZRÓB TO SAM! - sposób użycia:
►
►
►
►
►
►

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć buteleczką co najmniej przez kilka minut
Upewnić się, że w opryskiwanym pomieszczeniu nie znajdują się zwierzęta, a także odsłonięte akwaria
Koncentrat rozpuścić w wodzie w stosunku 100ml/5l wody
Używając opryskiwacza rozpylić środek na obszar zaatakowany przez owady tj. w szczelinach ściennych, na krawędziach ścian
Po zakończeniu dezynsekcji opuścić pomieszczenie na ok. 1 godzinę, a następnie wywietrzyć i starać się omijać opryskaną powierzchnię
Pełna skuteczność oprysku osiągana jest w ciągu 48 godzin, preparat utrzymuje działanie do 6 miesięcy

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące
produktu.

Skład
Effect Microtech CS 100ml
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► permetryna 8%,
► PBO 8%,
► tetrametryna 4%
PRODUCENT:

Załączniki
Karta charakterystyki EFFECT MICROTECH 2020.pdf
Pozwolenie EFFECT MICROTECH 2017.pdf nr pozwolenia 7018/17
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