ORION LÉGY ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL
Mennyisége: 400 ml
Engedélyszám:
Minősítése: szabad forgalmú irtószer
Hatóanyag:
Tetrametrin (EU: 231-711-6) 0, 25 %
Ciklopropánkarbonsav – 2, 2 – dimetil – 3 – (2 – meti – 1 – propenil) -, (3 – fenoxifenil) metil – észter (EU: 247-404-5) 0, 075 %
Egyéb veszélyes anyag tartalom:
Tetradekán (EU: 211-096-0) 5 – 10 %
Bután (EU: 203-448-7) 30 – 50 %

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R – mondatok:
R 12 – Fokozottan tűzveszélyes
R 52/53 – Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S – mondatok:
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 3 – Hűvös helyen tartandó
S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás
S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell
mutatni
S 51 – Csak jól szellőztetett helyen használható
„Figyelem propán – bután hajtógázas! A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyítni, ütögetni, felszúrni, 50 oC feletti hőmérsékletnek,
sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni, még üres állapotban is tilos!”
„Ne permetezd nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra”
„Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás!”
„Gyermek kezébe nem kerülhet.”

з
Gyártó cég neve:

Importáló/Forgalmazó cég neve:

Industrias Marca S. A.
Avda. Carrilet 293 – 297
08907 L’ Hospitalet de Llobregat
Spanyolország
Marca Delta Magyarország Kft.
2046 Törökbálint Depo Pf. 25.
Tel.: (+36 23) 511 430
Fax: (+36 23) 511 431

Az ORION TOTAL aeroszol maximális hatékonyságot biztosít már rövid permetezés után is. Extra hatékony összetételének
köszönhetően az ORION TOTAL spray a szokásos aeroszoloknál háromszor nagyobb és gyorsabb védelmet biztosít.
Használhatja otthonában és a növényeken is.
HASZNÁLATI UTASTÍTÁS:
Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Használat előtt mindig alaposan fel kell rázni a palackot. A palackot
mindig függőlegesen, a szórófejjel felfelé kell tartani, így magasra emelve kell a légtérbe permetezni.
Használat a lakásban:
A palackot magasra emelve nyomja meg a szórófejet és gyorsan egymás után, permetezze ki a rovarirtó szert 3-4 alkalommal, a
helyiségben, körben járva.
Használat növényeken: 45 cm távolságból gyors, egymás utáni permetezéssel szórja be a növényeket. Ügyeljen arra, hogy a levelek
ne legyenek túlzottan nedvesek. Ne permetezze be a friss hajtásokat és rügyeket.
Ne használja akkor, amikor a növényeket direkt napfény éri. Ismételje meg az eljárást szükség szerint hetente egy alkalommal.

Javasolt tárolási hőmérséklet: max. 35 oC.
Minőségét megőrzi a gyártástól számított 36 hónapig.
A gyártási időpontja a flakon oldalára van nyomtatva.
Légy
Szúnyog
Bögöly
Darázs
KONCENTRÁTUM
400 ml = 1 LITER

