ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ισχυρή κόλλα, άοσμη, με ειδικό δόλωμα (δεν περιέχει δηλητήριο), έτοιμη προς χρήση. Παγιδεύει
με τη μέθοδο της άμεσης ακινητοποίησης, ποντίκια, αρουραίους, κατσαρίδες, σαύρες και άλλους
ανεπιθύμητους επισκέπτες, αποτρέποντας τη
διαφυγή τους και απαλλάσσοντας από την παρουσία τους κάθε χώρο στον οποίο τοποθετείται.
Διατηρεί την κολλητική της ιδιότητα για αρκετό
διάστημα χωρίς να ξεραίνεται, ενώ δεν επηρεάζεται από την υγρασία, το νερό και τη θερμότητα.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Οι ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΕΣ DUROSTICK τοποθετούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, κατοικήσιμους ή μη, που αποτελούν πέρασμα ποντικιών. Εάν στις 2-3 μέρες δεν έχετε αποτέλεσμα, επιμείνετε αλλάζοντας απλώς θέση
στην ποντικοπαγίδα.
ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τοποθετήστε σε πιθανά σημεία διέλευσης τις έτοιμες με δόλωμα παγίδες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Σε περίπτωση επαφής με τα χέρια ή τα ρούχα,
χρησιμοποιήστε white spirit ή οινόπνευμα.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, για
τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να
διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή,
δείχνοντας το κουτί ή την ετικέτα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• Κασετίνα 20 διπλών δισκίων μεσαίου μεγέθους
• Κασετίνα 24 διπλών δισκίων μεγάλου μεγέθους

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Συμπυκνωμένη κόλλα Ημιδιάφανο λευκό

Χημική βάση

Πολυμερή του βουτενίου

Φιλικό προς το περιβάλλον, δεν περιέχει διαλύτες
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