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Pasta na myszy i szczury Ratimor Brodifacoum 3 kg
 

Cena: 81,13 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

1 sztuka

Producent Unichem

Opis produktu
 

Pasta na myszy i szczury Ratimor Brodifacoum 3 kg

 

Najmocniejsza trutka na szczury, myszy i inne duże gryzonie 5 razy mocniejsza niż czerwona pasta.

Dzięki swej mocy pozwala zaoszczędzić środki przeznaczone na deratyzację i skrócić cały proces.

Najskuteczniejsza: zabójcze działanie już po pojedynczym spożyciu dzięki wysokiej zawartości brodifakum.

Specjalne aromaty wabiące gryzonie - szczury i myszynie mogą się oprzeć trutce Ratimor, nawet jeśli obok mają inną żywność!

Najlepszy wybór dla profesjonalistów DDD i spółdzielni mieszkaniowych!

Zabezpieczona przed przypadkowym spożyciem przez ludzi i zwierząt domowe dzięki gorzkiej substancji Bitrex

W zestawie poradnik zwalczania gryzoni!

 

Skuteczna trutka na szczury gdy wszystkie inne zawiodą!

Zabójczo skuteczne działanie brodifacoum - najmocniejszego środka gryzoniobójczego polecanego przez profesjonalistów
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Już pojedyncze karmienie rodentycydem wywołuje u gryzoni zaburzenia krzepnięcia krwi i krwotok.

Bardzo szybkie działanie - pierwsze efekty zauważalne już po 2 dniach od spożycia substancji przez gryzonie.

Brak "efektu podejrzliwości" u gryzoni.

Odporna na wilgoć, nie pleśnieje!

 

Szczury i myszy nie mogą się jej oprzeć!

 

Saszetki RATIMOR dzięki swej wyjątkowej soczystości i starannie dobranym aromatom najsilniej przyciągają gryzonie.

 

Aż 50% bardziej atrakcyjna w porównaniu ze zwykłą żywnością.

 

Najlepszy wybór w przypadku stosowania jej w magazynach żywności, sklepach spożywczych czy restauracjach, gdzie dostępność
naturalnej żywności może konkurować z trutką.

 

Stabilizatory oraz tłuszcze i oleje zapobiegają jej utlenianiu dzięki czemu długo zachowuje świeżość i soczystość. Pozostaje atrakcyjna
do spożycia w każdych warunkach.

 

Najlepsza trutka na szczury w saszetkach dla profesjonalistów DDD i spółdzielni mieszkaniowych!

Precyzyjne dawkowanie (1 saszetka na szczury = 10g).

Monitorowanie obecności gryzoni  (nadgryzione saszetki świadczą o bytowaniu gryzoni).

Dokładne usunięcie trutki po zakończeniu akcji deratyzacyjnej.

Dokładne rozliczenie ilość preparatu na zlecenie.

Silna trutka na szczury pozwala na wysoką skuteczność przy zachowaniu niskich kosztów zabiegu.

 

Sposób i miejsce użycia:

- przed użyciem trutki na myszy i szczury Ratimor zaleca się ocenić stopień nasilenia problemu,

- umieścić trutkę w formie pasty w miejscach gdzie widoczne są oznaki bytowania i działalności gryzoni (np. świeże odchody). Gniazda,
nory i trasy przejść gryzoni to najlepsze miejsca rozłożenia trutki,

- trutkę Ratimor należy umieścić wzdłuż ścian pomieszczeń w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem karmnikach, stacjach
deratyzacyjnych (również dostępnych w naszej ofercie),

- w trakcie stosowania środka gryzoniobójczego należy regularnie sprawdzać teren, w przypadku zidentyfikowania martwych gryzoni
należy się ich pozbyć.
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Z Ratimor oszczędzasz!

Znasz powiedzenie "co tanie to drogie"? Nie płać dwa razy - wybierz coś co działa!

 

Sprawdzona trutka na szczury jest tańsza w użytkowaniu - szczury jej nie omijają, a substancja czynna działa natychmiastowo nie
wywołując podejrzliwości.

 

Specyfikacja

Zawartość opakowania:

Trutka w formie pasty - 3kg (6x500g)

Skład:Brodifakum 0,029 g/kg (0,0029%),Bitrex.

Numer pozwolenia: PB/PL/2016/0222/MR

 

Pomagamy Ci rozwiązać problem szczurów i myszy - poradnik zwalczania gryzoni w zestawie

Tylko teraz i tylko u nas w zestawie z trutką dostajesz poradnik, w którym znajdziesz porady jak pozbyć się gryzoni z domu.

 

Nasi specjaliści przygotowali dla Ciebie kompleksowy poradnik, w którym dowiesz się między innymi:

 

W jaki sposób zwalczać gryzonie,

oczy odstraszacze są skuteczne,

jak schwytać gryzonia do żywołapki,

jak działa trutka na myszy i szczury,

jak zabezpieczyć dom przed gryzoniami.

 

Uwaga

Produkt biobójczy do użytku profesjonalnego - kupując oświadczasz, że jesteś użytkownikiem profesjonalnym. Produkty biobójcze
należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną,
aby zminimalizować ryzyko dla ludzi i środowiska. Odpady opakowaniowe należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi,
regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów (w tym jako
surowców wtórnych).
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