SCOOT MOLE Репелент срещу къртици (946 мл)
ПРОГОНВА: къртици, катерици, полски гризачи и др.
ПОКРИТИЕ: 1000 кв.м.
АКТИВНИ СЪСТАВКИ: Рициново масло 99.8897% Чесново масло 0.1103%
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: Пазете далече от деца.
ОПАСНОСТИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: Не употребявайте директно в зарибени
водоеми, или на места, където повърхностните води би могло да замърсят потоци или
езера, нито пък в откритите за приливи места от бреговата ивица под средната висока
водна линия.
УПОТРЕБА: Този продукт може да се използва за прогонване на къртици, катерици,
полски гризачи от дворове, градини, голф игрища и стадиони.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА КЪРТИЦИТЕ: Наличието на конусовидни купчинки от
изровена пръст доказва присъствието на къртици. Обработете всички площи, по които
има следи от къртици.
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: Свържете градинския маркуч за автоматичния
разпръсквач на SCOOT MOLE. Счупете езичето на копчето ON/OFF. Отворете крана за
вода до край. За по-добър резултат първия ден обработете местата, по които нямата
нанесени щети от къртиците, за да избегнете последващи вреди. Изберете посоката, в
която искате да изгоните къртиците и започнете да опръсквате с продукта всеки ден по
10-20 крачки върху зоните, нападнати от къртици. След опръскването с препарата
поливайте с вода около 20 мин. и в продължение на 7 дена поливайте по същия начин с
вода. След като прогоните къртиците, опръскайте периметър от 3 метра около Вашата
собственост през интервали от 6 до 10 седмици или веднага след като забележите
присъствие на къртици в близост до Вас.
Използвайте SCOOT MOLE още при първите признаци за присъствие на къртици в
началото на пролетта, през лятото или в началото на есента.
СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте в оригиналните опаковки, на сухо и недостъпно за деца
и животни място.
ОПАКОВКА: След приключване на работа с продукта, ако опаковката е празна я
измийте и предайте за рециклиране. Ако Ви е останало от продукта, обадете се на
фирмата за чистота за инструкции.
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