
Δηλώσεις προφύλαξης :
=Μακριά από παιδιά. 
=Διαβάστε την ετικέτα πριν από την χρήση. 
=Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
Πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε επαφή με το προϊόν.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
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Μορφή: GR - Κόκκοι 

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό και ξηρό, διατηρείται σταθερό για τρία (3) 
χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 800 γραμμ. (gr)

Τρόπος εφαρμογής:
Απωθητικό φιδιών, σαυρών και άλλων ερπετών.
Φορέστε γάντια, ανοίξτε το δοχείο συσκευασίας αφαιρώντας το καπάκι, κρατώντας το μακριά από το 
πρόσωπό σας.
Το σκεύασμα εφαρμόζεται με διασπορά στο έδαφος γύρω από το χώρο (σκηνές, αποθήκες, 
κατοικημένοι χώροι) που θέλετε να προστατεύσετε, σχηματίζοντας μία γραμμή.
Σκορπίστε ομοιόμορφα το προϊόν στην επιφάνεια (πέτρες, χώμα κλπ) δημιουργώντας μία γραμμή 
πλάτους 3-5 εκ. περίπου, περιμετρικά του χώρου που θέλετε να προστατεύσετε από φίδια και άλλα 
ερπετά.
Οι κόκκοι, πρέπει να είναι εμφανείς στην επιφάνεια του εδάφους και όχι παραχωμένοι σε αυτό.
Εφαρμογή 1 κιλού προϊόντος για κάθε 60-80 μέτρα γραμμής.
Πριν την εφαρμογή γίνεται έλεγχος της περιοχής, για την απομάκρυνση τυχόν εγκλωβισμένων φιδιών.
Η δράση του διαρκεί 3-4 μήνες. Σε περίπτωση βροχής επαναλάβετε τη χρήση.
Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.

Πρώτες  Βοήθειες :
Γενική συμβουλή: Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αν υπάρχουν συμπτώματα που επιμένουν, ζητήστε 
ιατρική συμβουλή.
=Σε περίπτωση αναπνοής: Αν η αναπνοή καταστεί δύσκολη, μεταφέρετε τον πάσχοντα σε δροσερό αέρα 
και διατηρήστε τον σε ανάπαυση σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
=Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν. Ξεπλύνετε με άφθονο 
καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
=Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Παραμείνετε ξαπλωμένοι.
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401
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Αριθμός Άδειας: Β2312

Εγγυημένη σύνθεση: geraniol 0,042 % β/β, Βοηθητικές ουσίες:  μέχρι 100%

Τύπος Προϊόντων: Τ.Π. 19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην τοπική αγορά - Aποκλειστικός διανομέας:

Κατηγορία χρηστών: Ερασιτέχνες & επαγγελματίες.
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