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Pułapka na mole odzieżowe Bros
 

Cena: 8,76 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

10 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
 

Bros Pułapka na mole odzieżowe

Marka
Bros

Cechy
działa do 3 miesięcy, zawiera feromon, bez zapachu

Marka standaryzowana
Marka: Bros

Adres kontaktowy
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

Opis produktu
Bros pułapka na mole odzieżowe Bezwonna pułapka do monitorowania obecności moli
odzieżowych w szafach i szufladach. Działa w naturalny sposób aż do 3 miesięcy. Nie
zawiera chemicznych środków owadobójczych. Monitorowanie obecności moli
możliwe jest dzięki dodatkowi feromonu, który skutecznie wabi dorosłe samce do
pułapki. Pozwala to na wczesne wykrycie obecności tych owadów w pomieszczeniu i
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ocenę ich liczby. Obserwacja przyklejonych do pułapki moli umożliwia podjęcie decyzji
o ewentualnym zastosowaniu środka biobójczego celem ich zwalczenia.

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

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: 1. Wyjąć pułapkę z opakowania i zapisać na niej datę wymiany. 2.
Zerwać papier zabezpieczający klej. 3. Złożyć pułapkę w trójkąt. 4. Pułapkę postawić
lub zawiesić w wybranym miejscu.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 21 - Tektura płaska

Rodzaj opakowania
Typ: Pudełko

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 259
Wymagana szerokość na półce: 112
Wymagana głębokość na półce: 4

Waga
Waga brutto: 34

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 259
Szerokość: 112
Głębokość: 4

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
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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: H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne. P102 Chronić przed
dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość / pojemnik usuwać
do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. EUH208 Zawiera
sebacynian bis(1,2,2,6,6-pentametylo- 4-piperydylu) i sebacynian metylo-1,2,2,6,6
pentametylo-4-piperydylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 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

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Pułapka na mole odzieżowe
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