COMPO CUTIE MOMEALÃ CONTRA FURNICILOR - 2 BUC
Produs pentru combaterea furnicilor din apartamente si gospodarii.
Produsul COMPO momeala pentru furnici, contine o noua si foarte eficienta combinatie
dintre un atractant si o substanta activa ( Al) Spinosad. Al Spinosad este extrasa natural
dintr-o bacterie de sol si are un impact semnificativ contra furnicilor. Deoarece utilizatorul,
copiii si chiar animalele de casa nu intra în contact cu Al, momeala este conceputa special
pentru utilizarea în interiorul cladirilor. Furnicile sunt atrase de miere si transporta pe
picioarele lor resturi de momeala pâna în furnicar. Deja dupa câteva zile, furnicile încep sa
dispara. Dupa aproximativ trei saptamâni întregul furnicar este distrus.
Mod de utilizare: Deschideti momeala si rotiti contrar sensului acelor de ceasornic pâna la
primul “die". Momeala nu este vizibila de la exterior. În functie de locatie si de nivelul
infestarii, câteva momeli se vor amplasa de-a lungul traseului furnicilor.
Recomandãri: cel putin 1 momeala la 10m² de camera. Momeala va ramâne amplasata cel
putin 3 saptamâni. Efectul este mult mai bun si mai rapid, când toate resturile alimentare si
alimentele au fost îndepartate din camera. Nu amplasati momeala pe obiecte fierbinti sau
folosite la încalzit cum ar fi radiatoarele, etc. Când se amplaseaza la exteriorul cladirilor,
momelile trebuie protejate împotriva conditiilor atmosferice. În cazul unor infestari severe,
momelile vechi trebuiesc înlocuite cu altele noi dupa 3-4 saptamâni. Dupa aceea, aruncati
momelile în recipiente de colectare a gunoiului menajer.
Precautii: R52/53 – Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe
termen lung asupra mediului acvatic.
S1/2 – Pastrati încuiat si nu lasati la îndemâna copiilor. S13 – A se pastra departe de hrana,
bauturi si hrana pentru animale. S29 – A nu se arunca la canalizare. S46 – În caz de
înghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul (recipientul) sau eticheta.
Primul ajutor: În caz de ingestie accidentala clatiti bine gura cu apa si apoi beti apa cat mai
multa; contactati un medic si aratati ambalajul produsului în cazul în care starea de
disconfort continua. La contactul cu pielea spalati bine zona contaminata cu apa si cu
sapun, repetând de câteva ori. Conditii de depozitare: locuri uscate,si rãcoroase si ferite de
înghet si actiunea directã a soarelui.
Ingrediente: Substantã activã: 0,8g/kg Spinosad .
Producãtor: COMPO GmbH & CO. KG, Gildenstraße 38, D-48157 Münster, Germania, Tel.:
+49-251-3277-0; Fax: +49-251-3277315 .: Tara de origine : GERMANIA
Importator : MADEX INTERNATIONAL SRL Sos Odaii , nr 117-123 , sect 1 , BUCURESTI
Tel:021.352.76.03 ; Fax :021.351.76.02 ; e-mail : madex@ines.ro
Termen valabilitate: vezi data inscriptionata pe ambalaj
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