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BROS SPRAY NA KOMARY I KLESZCZE 90ML
 

Cena: 12,49 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

BROS - SPRAY NA KOMARY I KLESZCZE MAX -90ml.
Wygodny w użyciu preparat w postaci sprayu, stosowany jako forma zabezpieczenia przed owadami kłującymi. Zwiększona zawartość
substancji aktywnej zapewnia wyjątkowo długą ochronę przed owadami.

Zabezpieczając przed ukąszeniami chroni również przed chorobami przenoszonymi przez owady: kleszczowym zapaleniem opon
mózgowych, boreliozą itp. Aerozol skutecznie odstrasza komary – nawet tropikalne (do 8 h), kleszcze (do 5 h) i meszki (do 7 h).

Skład:

Substancja aktywna: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 30% (30 g/100 g), citriodiol 0,01% (0,01 g/100 g).

Stosowanie:

Miejsca narażone na ukąszenia oraz odzież spryskać z odległości 15 cm. Na twarz i szyję nanieść produkt pośrednio – spryskać dłoń, a
następnie rozsmarować.

Ostrzeżenia:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.
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Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat, od 12 lat używać raz dziennie, u osób dorosłych dwa razy dziennie.

Nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę.

Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami. Po powrocie z zewnątrz preparat zmyć wodą z mydłem a odzież wyprać.

Nie wdychać par produktu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Bezpieczny dla tkanin naturalnych,
nie stosować na materiałach syntetycznych i skórzanych.

Nie stosować na powierzchnie plastikowe, lakierowane, malowane i zegarki. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50oC. Przechowywać z dala od
źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad
otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Chronić przed dziećmi.

 

Producent: BROS SP. JAWNA ul.Karpia 24 61-619 Poznań
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