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Elektrofumigator + wkłady (10 sztuk) na komary Bros
 

Cena: 13,48 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
 

Bros Elektro + wkłady na komary 10 sztuk

Marka
Bros

Cechy
1 wkład do 10 godzin ochrony

Zawartość opakowania
urządzenie, 10 wkładów

Marka standaryzowana
Marka: Bros

Adres firmy
ul. Karpia 24 61-619 Poznań

Opis produktu
Elektrofumigator z wkładami nasączonymi substancją czynną do zwalczania komarów i zabezpieczania pomieszczeń przed owadami
nadlatującymi z zewnątrz. Działa nawet przy otwartych oknach i włączonym świetle. Wkład zabezpiecza pomieszczenie do 20 m2 (ok.
50 m3) przez ok. 10 godzin. Optymalną ochronę uzyskuje się po 30 min. od włączenia. Urządzenie działa również z płynem.

Pozostałe informacje
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0750/04. Masa sprzętu: 53,3 g Substancja czynna: esbiotryna 22,8 mg/płytkę (2,47
g/100g)
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Company Name
BROS Sp.j.

Logotypy stron trzecich
Znak CE – zgodność z przepisami UE

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Płytkę umieścić w szczelinie elektrofumigatora. Urządzenie włączyć do gniazdka 230V. Substancja czynna odparowuje
pod wpływem ciepła ogrzewającego się urządzenia. Wkład odbarwia się w miarę zużycia. Zużyty wkład wymienić na nowy po uprzednim
wyjęciu urządzenia z kontaktu.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Rodzaj opakowania
Typ: Karton

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 110
Wymagana szerokość na półce: 99
Wymagana głębokość na półce: 68

Waga
Waga brutto: 84

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 110
Szerokość: 99
Głębokość: 68

Adres producenta
BROS Sp.j. ul. Karpia 24 61-619 Poznań Podmiot odpowiedzialny: BROS Sp.j. ul. Sokoła 7/6 60-644 Poznań

Adres zwrotny
BROS Sp.j. ul. Karpia 24 61-619 Poznań tel.: (61) 826 25 12 e-mail: biuro@bros.pl www.bros.pl

Telefon/Fax kontaktowy
618262512

Email kontaktowy
biuro@bros.pl

Adres internetowy
www.bros.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności: Po użyciu elektrofumigatora umyć ręce. Nie używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym przebywają małe dzieci,
osoby chore, alergicy. Elektrofumigator używać przy otwartych oknach lub po zabiegu dokładnie przewietrzyć. Urządzenia nie
przykrywać, nie dopuszczać do kontaktu z materiałami palnymi i wodą. Podczas działania nie dotykać elektrofumigatora metalowymi
przedmiotami i mokrymi rękoma. R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; S2 Chronić przed dziećmi; S29 Nie wprowadzać do kanalizacji. Pierwsza pomoc: Zapewnić
dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby oraz połknięcia skontaktować się z lekarzem.
Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 08 97. Skutki uboczne nie są znane. Puste opakowania i pozostałości produktu
dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji. Nie umieszczać zużytego sprzętu z innymi odpadami. Przechowywać z dala od
żywności. N Niebezpieczny dla środowiska
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Języki na opakowaniu
polski

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski
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