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Spirala na komary Bros (10 sztuk)
 

Cena: 8,75 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

18 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
 

Bros Spirale na komary 120 g (10 sztuk)

Marka
Bros

Cechy
zwalczają meszki, do 8 h ochrony

Marka standaryzowana
Marka: Bros

Adres kontaktowy
ul. Karpia 24 61-619 Poznań

Opis produktu
Spirala do zwalczania komarów i meszek na terenach otwartych (np. w ogrodzie, na
tarasie itp.). Działa bójczo już po 10 minutach od zastosowania. Jedna sztuka chroni
przed owadami aż do 8 h.

Kontakt
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BROS sp. z o.o.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Ostrożnie rozdzielić sąsiednie spirale zaczynając od zewnętrznych
końców. Odgiąć języczek metalowej podpórki i nałożyć na nią spiralę. Zapalić koniec
spirali, a następnie zdmuchnąć płomień i zostawić żarzącą się końcówkę. Wydzielające
się opary działają owadobójczo.

Przepisy
Sposób użycia: Ostrożnie rozdzielić sąsiednie spirale zaczynając od zewnętrznych
końców. Odgiąć języczek metalowej podpórki i nałożyć na nią spiralę. Zapalić koniec
spirali, a następnie zdmuchnąć płomień i zostawić żarzącą się końcówkę. Wydzielające
się opary działają owadobójczo.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
120

Jednostka (tekst opisowy)
g

Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 21 - Tektura płaska

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania
Typ: Pudełko

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 120

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 142
Wymagana szerokość na półce: 125
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Wymagana głębokość na półce: 31

Waga
Waga brutto: 152

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 142
Szerokość: 125
Głębokość: 31

Liczba użyć
Liczba czynności użycia. sztuk/sztuki 10

Adres producenta
Podmiot odpowiedzialny i producent: BROS Sp. z o.o. 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. 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 powodując
długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P501 Zawartość / pojemnik usuwać
na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Po użyciu umyć ręce.
Nie wdychać dymu. 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. Substancja czynna: praletryna 12 mg/szt. (0,1
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g/100 g). Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7194/17.

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Spirale na komary
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