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Płytki na owady Duo decor Bros (2 sztuki)
 

Cena: 15,17 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
 

Bros Duo Decor Płytki na owady 2 sztuki

Marka
Bros

Cechy
do 4 miesięcy ochrony, dekoracyjny wzór

Marka standaryzowana
Marka: Bros

Adres kontaktowy
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

Opis produktu
płytki na owady Duo-Decor II Dwie dekoracyjne płytki do zwalczania owadów latających
(muchy, komary, meszki, muszki owocówki i dorosłe osobniki moli odzieżowych) i
mrówek w pomieszczeniach. Mogą być stosowane razem lub osobno, w zależności od
wielkości zabezpieczanej powierzchni. Subtelny, elegancki wzór w połączeniu z
dyskretnym kolorem sprawiają, że płytki Duo-Decor pasują do każdego pomieszczenia.
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Płytka zaczyna działać od razu po rozpakowaniu, uwalniając stopniowo substancje
aktywne, które wnikają w szczeliny i likwidują nawet głęboko ukryte owady. Pełna
skuteczność występuje po ok. 48 godz. od jej wystawienia. Płytki stosowane jedna po
drugiej, skutecznie chronią pomieszczenie aż do 4 miesięcy (obie płytki zapakowane są
w oddzielne opakowania foliowe, które zabezpieczają substancję czynną przed jej
uwalnianiem).

Kontakt
BROS Sp. z o.o. sp.k.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Płytki wyjąć z opakowania. Każda płytka zabezpiecza pomieszczenia do
15 m³ (6 m²) przed owadami latającymi i powierzchnię do 10 m² przed mrówkami przez
ok. 2 miesiące. Zastosowanie drugiej płytki bezpośrednio po zużyciu pierwszej wydłuża
czas ochrony o kolejne 2 miesiące. W przypadku większych pomieszczeń stosować
jednocześnie obie płytki, umieszczając je w przeciwległych częściach pokoju. Płytki
ustawić pionowo w miejscach o swobodnej cyrkulacji powietrza, z dala od otwartych
okien i drzwi oraz źródeł ciepła (kaloryfer, bezpośrednie działanie promieni
słonecznych). W celu uzyskania największej skuteczności nie ustawiać płytki
bezpośrednio przy ścianie. Stosowanie produktu w pomieszczeniu z wentylatorem
zwiększa skuteczność ochrony. Mrówki: Płytkę wyjąć z opakowania i ustawić na
podstawce w miejscu ciepłym i wilgotnym, np. pod zlewem, przy koszu na śmieci, za
lodówką, gdzie mogą znajdować się resztki jedzenia.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 21 - Tektura płaska

Rodzaj opakowania
Typ: Pudełko

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 163
Wymagana szerokość na półce: 111
Wymagana głębokość na półce: 51
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Waga
Waga brutto: 74

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 163
Szerokość: 111
Głębokość: 51

Liczba użyć
Liczba czynności użycia. sztuk/sztuki 2

Rodzaj jednostki
sztuki

Liczba jednostek
Liczba jednostek: 2

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. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. P102
Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania par / mgły. P273 Unikać uwolnienia do
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środowiska. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu
warunki do swobodnego oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P501 Zawartość / pojemnik
usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Po użyciu
umyć ręce wodą z mydłem. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością,
paszą, wodą pitną. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować w
obecności dzieci poniżej 3 lat, kobiet w ciąży, osób chorych, alergików. Stosować
wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pierwsza pomoc: 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. Substancja
czynna: praletryna 200 mg/płytka (9,19 g/100 g). Nr pozwolenia na obrót produktem
biobójczym: 6672/16.

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Płytki na owady
Wariant: Duo Decor
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