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Link do produktu: https://sklep.pesan.pl/dobol-10g-p-272.html

DOBOL 10 g na pluskwy, pchły
owady fumigator, bomba świeca,
mgła
Cena brutto

43,00 zł

Cena netto

34,96 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

KWIZDA

Opis produktu
DOBOL - produkt biobójczy, zwalcza owady takie jak: pchły, pluskwy, muchy, mole, karaczany,
roztocza.
Produkt może być stosowany w obiektach mieszkalnych.
Fumigator nie pozostawia sadzy, pyłu, osadów. Jest bezpieczny. Przeznaczony do użytku powszechnego i profesjonalnego. Świeca wytwarza
mgłę, która dostaje się nawet do trudno dostępnych miejsc. Nie brudzi ścian, tapicerki, mebli. Nie pozostawia osadów i sadzy.

Nie zawiera sprężonego gazu, wnika we wszystkie zakamarki i szczeliny.

Jedno opakowanie DOBOL FUMIGATOR należy stosować
na powierzchniach:
- w przypadku owadów latających - do 70 m2
- w przypadku owadów biegających - do 25 m2

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na etykiecie.

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

Zagrożenia
Zagrożenia
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w
następstwie wdychania.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H315 Działa drażniąco na skórę.
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H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub
etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P273 Unikać zrzutów do środowiska.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast
usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować
płukanie.
P309+P311W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z
ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P304+P341W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku
trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze
i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P391 Zebrać wyciek.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.
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