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Zawieszka na mole lawendowa Bros
 

Cena: 4,65 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

30 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
 

Bros Zawieszka na mole lawenda

Marka
Bros

Cechy
zwalcza mole, jaja i larwy, działa do 3 miesięcy

Marka standaryzowana
Marka: Bros

Adres kontaktowy
ul. Garncarska 9, 61-817 Poznań

Opis produktu
Zawieszka na mole Produkt w postaci zawieszki do zwalczania moli odzieżowych.
Zapewnia ochronę przed szkodnikami odzieży przechowywanej w szafach, szufladach i
garderobach. Zwalcza mole we wszystkich stadiach rozwojowych - jaja, larwy i osobniki
dorosłe. Nie pozostawia śladów na odzieży. Dla skutecznej ochrony należy wymieniać
zawieszkę na nową co 3 miesiące.
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Kontakt
Argo Chemicals Marcin Pawlak

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Zawieszkę wyjąć z opakowania i powiesić w szafie, garderobie,
komodzie, itp. Zalecane jest zachowanie kilkucentymetrowego odstępu między
zawieszką a odzieżą, w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza wokół niej. Odzież jest
chroniona przed latającymi osobnikami dorosłych moli już po 4 h od zawieszenia.
Jedna zawieszka wystarcza na szafę o objętości do 1 m3.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 7 - Inne (Tworzywa sztuczne)

Rodzaj opakowania
Typ: Saszetka

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 176
Wymagana szerokość na półce: 64
Wymagana głębokość na półce: 10

Waga
Waga brutto: 14

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 176
Szerokość: 64
Głębokość: 10

Adres zwrotny
Podmiot odpowiedzialny: Argo Chemicals Marcin Pawlak ul. Garncarska 9, 61-817
Poznań tel. 795 967 290

Adres dystrybutora
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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
795 967 290

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności: UWAGA H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319
Działa drażniąco na oczy. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza
należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie
umyć ręce po użyciu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P302 + P352 W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351
+ P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z
miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera geraniol, może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej. Zawiera 3-metoksy-3-metylobutan-1-ol. Przechowywać z dala od
żywności, napojów i karmy dla zwierząt oraz akwariów z rybami. Postępowanie z
odpadami: Opróżnione opakowanie oraz resztki produktu, traktować jako odpad
niebezpieczny i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami. Pierwsza pomoc:
Wdychanie: zapewnić dostęp świeżego powietrza, chronić ciało przed utratą ciepła. W
każdym przypadku podejrzenia reakcji alergicznej, połknięcia czy zatrucia należy
zasięgnąć porady lekarza. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu
innych, niż wynikające z klasyfikacji. Substancje czynne: transflutryna 27,7 g/kg (20 mg
na zawieszkę); geraniol 8,0 g/kg (6 mg na zawieszkę). Nr pozwolenia na obrót: 7856/19.

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
środowisko: Uwaga
wykrzyknik: Uwaga

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Zawieszka na mole
Wariant: lawenda
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