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PERMEX 22E 1L - Zwalcza muchy,
komary, karaczany, rybiki
Cena brutto

191,99 zł

Cena netto

156,09 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

BLEULINE

Opis produktu
PERMEX 22E 1L

PERMEX 22E to profesjonalny preparat przeznaczony do zwalczania much, much końskich, komarów tygrysich, ochotkowatych
(powierzchnie porowate, gładkie) oraz karaczanów, rybików cukrowych oraz trojszyków (powierzchnie gładkie).

Może być efektywnie stosowany w celu zwalczania szkodników:
wewnątrz pomieszczeń: w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa
żywności.
na zewnątrz: zewnętrzne fundamenty, tarasy, szczeliny okienne, podjazdy, chodniki, przy pojemnikach na odpady.

UWAGA! Nie należy stosować produktu 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.

STOSOWANIE
Zaleca się stosować środek PERMEX 22 E® w stężeniu 0,6% (60 ml na 10 litrów wody).
Czas uzyskania skutku biobójczego: 116 minut od momentu zastosowania produktu.
Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć wszystkie niezabezpieczone szczelnym opakowaniem artykuły spożywcze i pasze, a także
zwierzęta hodowlane i domowe oraz zabawki, nieopakowane naczynia i inne przedmioty użytkowe.
Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń: 50 minut
Okres wyłączenia obiektu z użytkowania: 2-3 godziny.

Permex 22E jest foto i termostabilny!
Substancje: permetryna 11,37%, tetrametryna 1,64%
Zabójczo skuteczny środek przeciwko owadom!
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Uwaga
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje
dotyczące produktu.

Zagrożenia
Zagrożenia
(Eye Dam. 1, H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
(Skin Irrit.2, H315 Działa drażniąco na skórę
(Skin Sens. 1, H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Aquatic Acute 1, H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1, H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub
etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik przekazać do punktu składowania odpadów niebezpiecznych.
Zawiera: dodecylobenzenosulfonian wapnia, liniowy, alkohol izobutylowi, permetryna.
W oparciu o dostępne dane produkt nie zawiera substancji PBT oraz vPvB w ilości większej
niż 0,1 %.
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