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Gaśnica na osy i szerszenie Bros 600 ml
 

Cena: 23,69 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
 

Gaśnica na osy i szerszenie Bros 600 ml 

 

MarkaBrosCechyzasi?g do 5 mlikwiduje gniazdaMarka standaryzowanaMarka - Bros

 

Marketing

Nazwa firmyBROS Sp. z o.o. sp. k.Adres firmyul. Karpia 2461-619 Pozna?Opis produktuAerozol do zwalczania os i szerszeni oraz niszczenia ich gniazd - w ogrodach, na tarasachi balkonach. Unikalna konstrukcja zaworu umo?liwia oprysk z odleg?o?ci 5 m zapewniaj?cbezpiecze?stwo i wygod?.Dodatkowe informacjeBez freonu
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Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: Wstrz?sn?? przed u?yciem. Spryska? obficie gniazdo i wlot do niego.Oprysk wykonywa? z odleg?o?ci ok. 5 m zgodnie z kierunkiem wiatru, wczesnym rankiemlub wieczorem, gdy owady s? mniej aktywne. Gniazdo mo?na usun?? najwcze?niej po 24 hod zabiegu. Preparat zwalcza osy i szerszenie wracaj?ce do gniazd jeszcze kilka dni pooprysku.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania600mlWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 600
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

342

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - AerozolWaga
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Waga brutto - 588Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 342Szeroko?? - 66G??boko?? - 66 

 

Obs?uga klienta

Adres producentaBROS Sp. z o.o. sp. k.ul. Karpia 2461-619 Pozna?Adres zwrotnyPodmiot odpowiedzialny i producent:BROS Sp. z o.o. sp. k.ul. Karpia 2461-619 Pozna?tel.: (61) 826 25 12e-mail: biuro@bros.plwww.bros.plTelefon kontaktowy618262512Email kontaktowybiuro@bros.plAdres internetowywww.bros.pl

 

Rozszerzone dane

Regulacje CLP?rodowisko - Brak has?a ostrzegawczegowykrzyknik - Brak has?a ostrzegawczegop?omie? - Brak has?a ostrzegawczegoOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwa?rodki ostro?no?ci: Podczas stosowania preparatu nie spo?ywa? posi?ków, po zako?czeniupracy z preparatem umy? r?ce.Niebezpiecze?stwoH410 Dzia?a bardzo toksycznie na organizmy wodne powoduj?c d?ugotrwa?e skutki. H222Skrajnie ?atwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ci?nieniem: ogrzanie grozi wybuchem.H319 Dzia?a dra?ni?co na oczy. P251 Nie przek?uwa? ani nie spala?, nawet po zu?yciu.P410 + P412 Chroni? przed ?wiat?em s?onecznym. Nie wystawia? na dzia?anietemperatury przekraczaj?cej 50°C. P210 Przechowywa? z dala od ?róde? ciep?a, gor?cychpowierzchni, ?róde? iskrzenia, otwartego ognia i innych ?róde? zap?onu. Nie pali?. P102Chroni? przed dzie?mi. P260 Nie wdycha? rozpylonej cieczy.Pierwsza pomoc: Zapewni? dost?p ?wie?ego powietrza, oczy przemy? wod?, skór? wod? zmyd?em. W razie potrzeby skontaktowa? si? z lekarzem. O?rodek Toksykologiczny wWarszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie s? znane. Zu?yty produkt oraz jegopozosta?o?ci podlegaj? selektywnej zbiórce odpadów. Preparat przechowywa? z dala od?rodków spo?ywczych, naczy? domowych i pasz. Preparat nie s?u?y do gaszenia po?arów.Substancje czynne: cypermetryna 0,4% (0,4 g/100 g), permetryna 0,17% (0,17 g/100 g),tetrametryna 0,17% (0,17 g/100 g). Zawiera permetryn?. Mo?e powodowa? wyst?pieniereakcji alergicznej. Zawiera niskowrz?c? modyfikowan? frakcj? benzynow?.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Ga?nica na osy i szerszenie
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