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Link do produktu: https://www.sklep.olpest.pl/srodki-na-karaluchy-zestaw-profesjonalisty-zwalczanie-prusakow-p-186.html

Środki na karaluchy. Zestaw
profesjonalisty! Zwalczanie
prusaków
Cena

54,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
ZWALCZANIE KARALUCHÓW i PRUSAKÓW

ZALETY PRODUKTU:
⇒ W zestawie ZAWSZE TANIEJ!
⇒ Produkty dobrane odpowiednio do skutecznej walki z prusakami i karaluchami
⇒ Polecane przez profesjonalistów produkty z serii 4 Roach - Żel i Spray

W ostatnich latach wyraźnie daje się zauważyć wzmożoną plagę karaluchów, zwłaszcza w blokach wielorodzinnych. Wiele gospodarstw
domowych prowadzi nieustanną walkę z karaluchami, często kończącą się powracającym problemem. Dlatego bogaci w doświadczenie
zwalczania karaluchów zebraliśmy dla Was produkty, które wykazują wysoką skuteczność przy okazji nie czyszcząc do cna Waszych portfeli.
Wzajemnie uzupełniające się metody - metoda żelowania, metoda oprysku oraz monitoring - to źródło sukcesu, który da Wam ZESTAW
PROFESJONALISTY - zwalczanie karaluchów. Sprawdźcie!

4 Roach Żel - Preparat na karaluchy cieszący się pozytywnymi opiniami techników DDD. Połączenie dwóch silnych substancji chemicznych,
daje pewność powodzenia. Niezwykle wysokie działanie owadobójcze, a także wysoka atrakcyjność dla karaluchów, które chętnie spożywają żel.
Całkowite wytępienie karaluchów następuje po 3 dniach. Gotowy do użycia, łatwy w aplikacji i niesamowicie skuteczny.
Poniższa grafika przedstawia miejsca w które należy aplikować żel:

4 Roach Spray - Preparat, który możemy zastosować jako blokada na przechodzenie karaluchów przez węzły komunikacyjne takie jak rury
hydrauliczne, łączenia wentylacyjne oraz drzwi zewnętrzne. Aerozol na owady biegające gotowy do użycia, posiada wygodny aplikator
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umożliwiający dojście do trudnodostępnych miejsc. Efekt owadobójczy następuje kontaktowo po 30 minutach.

Lep na karaluchy Panko - Pułapka na prusaki służąca do monitoringu i wyłapywania osobników będących w pomieszczeniu. Silny klej i
wyjątkowo atrakcyjny dla karaluchów wabik w postaci osobnej tabletki, przyciągnie owady, które mocno przykleją się do powierzchni pułapki.
Zastosowanie lepów pozwoli nam na kontrolę ilości występujących owadów.

ZRÓB TO SAM - sposób użycia:
► Pierwszym punktem dezynsekcji to wyłożenie żelu w miejsca widoczne na ilustracji (pod zlewem, w szafkach np. na zawiasach, pod szafkami,
za lodówką, na łączeniach ściany i blatu kuchennego, w łazience na rurach kanalizacyjnych, pod zlewem i prysznicem lub wanną).
► Drugi punkt to użycie 4 roach Spray w miejsca takie jak rury grzewcze, wentylacje, framugi drzwi zewnętrznych
► Trzeci punkt to rozłożenie lepów w trzech strategicznych miejscach: pod zlewem (przy śmietniku), za lodówką i w łazience.
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