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Zawieszka na mole lawendowa Bros
 

Cena: 3,76 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, dzia?a do 3 miesi?cy

Marka standaryzowana
Marka: Bros
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Adres kontaktowy
ul. Garncarska 9, 61-817 Pozna?

Opis produktu
Zawieszka na mole Produkt w postaci zawieszki do zwalczania moli
odzie?owych. Zapewnia ochron? przed szkodnikami odzie?y przechowywanej w
szafach, szufladach i garderobach. Zwalcza mole we wszystkich stadiach
rozwojowych - jaja, larwy i osobniki doros?e. Nie pozostawia ?ladów na odzie?y.
Dla skutecznej ochrony nale?y wymienia? zawieszk? na now? co 3 miesi?ce.

Kontakt
Argo Chemicals Marcin Pawlak

Przygotowanie i stosowanie
Sposób u?ycia: Zawieszk? wyj?? z opakowania i powiesi? w szafie, garderobie,
komodzie, itp. Zalecane jest zachowanie kilkucentymetrowego odst?pu mi?dzy
zawieszk? a odzie??, w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza wokó? niej. Odzie?
jest chroniona przed lataj?cymi osobnikami doros?ych moli ju? po 4 h od
zawieszenia. Jedna zawieszka wystarcza na szaf? o obj?to?ci do 1 m3.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Rodzaj materia?u opakowania
Oznaczenie materia?u: 7 - Inne (Tworzywa sztuczne)

Rodzaj opakowania
Typ: Saszetka

Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce: 176
Wymagana szeroko?? na pó?ce: 64
Wymagana g??boko?? na pó?ce: 10

Waga
Waga brutto: 14
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Jednostka sprzeda?owa
Wysoko??: 176
Szeroko??: 64
G??boko??: 10

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

Adres dystrybutora
BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, 61-619 Pozna? tel.: (61) 826 25 12 e-mail:
biuro@bros.pl www.bros.pl

Telefon kontaktowy
795 967 290

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwa
?rodki ostro?no?ci: UWAGA H317 Mo?e powodowa? reakcj? alergiczn? skóry.
H319 Dzia?a dra?ni?co na oczy. H410 Dzia?a bardzo toksycznie na organizmy
wodne powoduj?c d?ugotrwa?e skutki. P101 W razie konieczno?ci zasi?gni?cia
porady lekarza nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. P102 Chroni? przed
dzie?mi. P264 Dok?adnie umy? r?ce po u?yciu. P273 Unika? uwolnienia do
?rodowiska. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR?: Umy? du??
ilo?ci? wody z myd?em. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DO
OCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przez kilka minut. Wyj?? soczewki kontaktowe,
je?eli s? i mo?na je ?atwo usun??. Nadal p?uka?. P501 Zawarto?? / pojemnik
usuwa? na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.
EUH208 Zawiera geraniol, mo?e powodowa? wyst?pienie reakcji alergicznej.
Zawiera 3-metoksy-3-metylobutan-1-ol. Przechowywa? z dala od ?ywno?ci,
napojów i karmy dla zwierz?t oraz akwariów z rybami. Post?powanie z
odpadami: Opró?nione opakowanie oraz resztki produktu, traktowa? jako odpad
niebezpieczny i odda? do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami. Pierwsza
pomoc: Wdychanie: zapewni? dost?p ?wie?ego powietrza, chroni? cia?o przed
utrat? ciep?a. W ka?dym przypadku podejrzenia reakcji alergicznej, po?kni?cia
czy zatrucia nale?y zasi?gn?? porady lekarza. Nie stwierdzono ubocznych
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skutków stosowania produktu innych, ni? wynikaj?ce z klasyfikacji. Substancje
czynne: transflutryna 27,7 g/kg (20 mg na zawieszk?); geraniol 8,0 g/kg (6 mg na
zawieszk?). Nr pozwolenia na obrót: 7856/19.

J?zyki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
?rodowisko: Uwaga
wykrzyknik: Uwaga

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