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Dysk na mole Kwiat pomarańczy Bros
 

Cena: 4,26 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

20 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
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<!-- BB --><div style="max-height:250px;overflow-y:scroll;font-size:14px;"><b>Bros Dysk na mole kwiat
pomarańczy</b><br><br><b>Marka</b><br>Bros<br><br><b>Cechy</b><br>do 6 miesięcy ochrony, zwalcza jaja, larwy i dorosłe
mole<br><br><b>Marka standaryzowana</b><br>Marka: Bros<br><br><b>Adres firmy</b><br>ul. Karpia 24,
61-619 Poznań<br><br><b>Opis produktu</b><br>Dysk skutecznie zwalcza mole odzieżowe (osobniki dorosłe, jaja i larwy) w szafach,
szufladach i garderobach. Nadaje delikatny zapach i chroni ubrania do 6 miesięcy. Zaczyna działać już po 4 h od momentu
zastosowania, a pełną skuteczność osiąga po 48 godzinach.<br><br><b>Nazwa firmy</b><br>BROS Sp. z o.o. sp.
k.<br><br><b>Przygotowanie i stosowanie</b><br>Sposób użycia:
1. Wyjąć dysk z opakowania.
2. Zapisać na nim datę wymiany.
3. Odkręcić obudowę.
4. Zerwać papier zabezpieczający taśmę samoprzylepną.
5. Przykleić w dowolnym miejscu.
Jeden dysk zabezpiecza szafę o poj. do 1 m3.<br><br><b>Rodzaj przechowywania</b><br>Typ: Przechowywać w temperaturze
otoczenia<br><br><b>Rodzaj materiału opakowania</b><br>Oznaczenie materiału: 22 - Papier<br><br><b>Rodzaj
opakowania</b><br>Typ: Pudełko<br><br><b>Wymiar</b><br>Wymagana wysokość na półce: 173<br>Wymagana szerokość na półce:
89<br>Wymagana głębokość na półce: 25<br><br><b>Waga</b><br>Waga brutto: 34<br><br><b>Jednostka
sprzedażowa</b><br>Wysokość: 173<br>Szerokość: 89<br>Głębokość: 25<br><br><b>Adres producenta</b><br>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<br><br><b>Adres zwrotny</b><br>Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
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tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl<br><br><b>Telefon kontaktowy</b><br>(61) 826 25 12<br><br><b>Email
kontaktowy</b><br>biuro@bros.pl<br><br><b>Adres internetowy</b><br>www.bros.pl<br><br><b>Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa</b><br>Środki ostrożności: Uwaga
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H371 Może spowodować uszkodzenie narządów
(układ nerwowy). 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. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas
używania produktu. 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 do uprawnionych firm
utylizacji odpadów niebezpiecznych. EUH208 Zawiera cytronellol, (R)-karwon, isohexenyl tetrahydrobenzaldehyde. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej. Po użyciu produktu umyć ręce, unikać kontaktu z oczami i skórą.
Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 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: metoflutryna 20 mg/dysk (3,33 g/ 100 g), geraniol 9 mg/dysk (1,49 g/100 g). Zawiera geraniol, cyneol, linalol, octan
4-tert-butylocykloheksylu, kumarynę.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7653/19.<br><br><b>Języki na opakowaniu</b><br>polski<br><br><b>Regulacje
CLP</b><br>środowisko: Brak hasła ostrzegawczego<br>wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego<br>zagrożenie dla zdrowia: Brak hasła
ostrzegawczego<br><br><b>Podzielony opis produktu</b><br>Nazwa funkcjonalna: Dysk na mole<br>Wariant: kwiat
pomarańczy<br><br></div>
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