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KOMAROPREN PBO 1L PROFESJONALNY OPRYSK NA
KOMARY
Cena brutto

270,00 zł

Cena netto

219,51 zł

Cena poprzednia

315,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

BEST-PEST

Opis produktu
KOMAROPREN PBO 1 Litr - preparat owadobójczy, zwalcza komary wewnątrz oraz na
zewnątrz budynków

Koncentrat w płynie przeznaczony do rozcieńczania z wodą. Po rozpyleniu roztworu za pomocą opryskiwacza zwalcza dorosłe formy komarów.
Zabija owady poprzez kontakt. Preparat jest chętnie używany przez profesjonalne ekipy zwalczające insekty. Nadaje się do
dezynsekcji wewnątrz i na zewnątrz budynków metodą opryskiwania lub zamgławiania. Można stosować z ogólnodostępnymi opryskiwaczami
niskociśnieniowymi.

SPOSÓB UŻYCIA
Opryskiwanie:
Zalecane stężenie cieczy roboczej 1 %: 50 ml na 5 l wody. Opryskiwać miejsca zacienione, spokojne, zakamarki i naroża ścian, altany, zarośla
w ogrodzie, i wokół ogrodzenia. Produkt należy nanieść równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do odkomarzania. Nie należy
opryskiwać miejsc z pożytkami na dla pszczół i roślinami uprawnymi przeznaczonymi do spożycia lub na pasze.
Zamgławianie:
Sporządzić roztwór: 1 L preparatu + 2 L wody + 1 L nośnika. 4 litry cieczy roboczej na 1 ha. Zabieg zaleca się wykonywać metodą gorącej mgły
z użyciem specjalistycznego sprzętu umożliwiającego wytworzenie kropli o średnicy od 5 do 25 um. Produkt rozprowadzić równomiernie na całej
powierzchni odkomarzania.

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

Zagrożenia
Aquatic Acute 1, H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1, H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki.
H226 Substancje ciekłe łatwopalne kat.3 Łatwopalna ciecz i pary.
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H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
H362 Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria dodatkowa, wpływ na laktację lub
oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią. Może działać szkodliwie na dzieci
karmione piersią.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P263 Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne ,odzież ochronną ,ochronę oczu, ochronę twarzy.
P333 +P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
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. Nadal płukać.
P308 +P313 W przypadku wystąpienia lub styczności: skontaktować się z lekarzem lub
Ośrodkiem Toksykologicznym.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów
niebezpiecznych lub oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB.
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