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Środek na mrówki Mrówkofon Bros 60 g
 

Cena: 7,80 PLN

Opis słownikowy

Producent Bros

Opis produktu
 

Bros Mrówkofon na mrówki 72 g

Marka
Bros

Cechy
zwalcza do 7 gniazd, długotrwałe działanie, 60 g + 20% gratis

Marka standaryzowana
Marka: Bros

Adres kontaktowy
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

Opis produktu
Mrówkofon V Granulat do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich bezpośrednim
sąsiedztwie, na tarasach, balkonach, ścieżkach, podjazdach, w altanach itd.

Pozostałe informacje
Ilość produktu w opakowaniu: 60 g + 12 g
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Kontakt
BROS Sp. z o.o. sp.k.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Wsypać ok. 10 g na gniazdo bądź ścieżki wędrówek owadów, skąd
zostanie wniesiony do gniazda. W pomieszczeniach wysypać preparat na tekturce, aby
nie pobrudzić powierzchni. Mrówki giną po ok. 24 h od wysypania. W razie potrzeby
powtórzyć zabieg. W przypadku zbrylenia mocno wstrząsnąć - preparat nie traci
własności użytkowych. Jeśli produkt zostanie usunięty z miejsca zastosowania przez
wiatr lub deszcz zabieg należy powtórzyć.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
72

Jednostka (tekst opisowy)
g

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania
Typ: Opakowanie

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 72

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 95
Wymagana szerokość na półce: 52
Wymagana głębokość na półce: 52

Waga
Waga brutto: 100

Jednostka sprzedażowa
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Wysokość: 95
Szerokość: 52
Głębokość: 52

Adres producenta
Podmiot odpowiedzialny i producent: BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12 e-mail: biuro@bros.pl www.bros.pl

Adres zwrotny
Podmiot odpowiedzialny i producent: BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12 e-mail: biuro@bros.pl www.bros.pl

Telefon kontaktowy
(61) 826 25 12

Email kontaktowy
biuro@bros.pl

Adres internetowy
www.bros.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności: Uwaga H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P391 Zebrać wyciek. P501
Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi
przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej. Wyłożony preparat zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych. Nie
wprowadzać do kanalizacji, cieków i zbiorników wodnych. Substancja czynna:
permetryna 0,5% (0,5 g/100 g), geraniol 0,001% (0,001 g/100 g). Nr pozwolenia na
obrót produktem biobójczym: 7299/18. Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego
powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia
skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są
znane. Przechowywać z dala od żywności.

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

środowisko: Brak hasła ostrzegawczego

Podzielony opis produktu
Wariant: Mrówkofon na mrówki
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