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Aerozol przeciw owadom latającym Raid Max Komary i
muchy 300 ml x 2 sztuki
 

Cena: 47,42 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent S.C.Johnson

Opis produktu
 

Opis

Aerozol przeciw owadom lataj?cym Raid Max Komary i muchy 300 ml x 2
sztuki
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2 x Aerozol przeciw owadom lataj?cym Raid Max Komary i muchy 300 ml

Raid Max przeciw owadom lataj?cym w aerozolu.

Skutecznie eliminuje owady lataj?ce (komary i muchy)

Natychmiastowe dzia?anie

Zabija nawet ukryte komary

 

Sposób u?ycia:

1. Wstrz?sn?? przed u?yciem.

2. Rozpyla? z dala od twarzy, nacisn?? przycisk i trzymaj?c produkt w

pozycji pionowej rozpyla? w pomieszczeniu.

3. Nie ma konieczno?ci spryskiwania bezpo?rednio owadów (poza osami,

szerszeniami i molami spo?ywczymi), poniewa? ju? sama mgie?ka w

powietrzu je zabija.

4. Przed u?yciem zamkn?? drzwi i okna.

5. Czas opryskiwania pomieszczenia o kubaturze 30 m3 nie powinien

przekroczy? 8-10 sekund.

6. Produkt rozpyla? ok. 1 metr od ?cian, tkanin i mebli rozpoczynaj?c od

?rodka pomieszczenia kieruj?c si? do wyj?cia.
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7. Po dezynsekcji opu?ci? pomieszczenie i zamkn?? je na ok. 15 minut.

8. Przed ponownym wej?ciem dok?adnie przewietrzy?.

9. Aby uzyska? natychmiastowy efekt owadobójczy rozpyli? produkt

bezpo?rednio na owady. Aby uzyska? d?ugotrwa?? ochron? przed

owadami rozpyli? z odleg?o?ci ok. 0,5 m bezpo?rednio na ramy

okienne.

10. Przed u?yciem nale?y sprawdzi? w niewidocznym miejscu mo?liwo?ci

pozostawienia plam przez produkt.
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