
 

 

Етикет: Mondo Verde RETTIL RAUS 

Наименование: Препарат против змии и гущери Mondo Verde Rettil Raus 

Гранулиран препарат за прогонване на влечуги от тревни площи, алпинеуми, цветни 

лехи и др. Този препарат създава ароматна бариера на база камфорово масло змиите и гущерите не 

обичат камфора. Гранулираната му форма се разпилява перфектно между корените на тревата и 

започва да отделя камфоров аромат, който змиите усещат с раздвоения си език или така наречения 

орган на якубсон. 

Употреба: 

Препарата против змии се разпилява върху площа, която искате да защитите. При наличие на змии: 

поръсете цялата площ плътно целта е да изгоните влечугите. При   профилактична обработка: 

Поръсете от препарата ивица с ширина около 20см по протежението на цялата площ. Целта е да 

създадете ароматна бариера около вашият двор и по този начин да няма навлизане на змии. Повторете 

обработките против змии след 2 седмици или след силен дъжд. 

 

    Предопреждения за опасности 
 

H412- Може да причини дълготрайни вредни ефекти върху водните организми 

P102 - Пазете от деца 
 

P103 - Преди употреба използвайте етикета и информацията за продукта 
 

P273 - Избягвайте изпускане в околната среда. 
 

P501- Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с 

местно / регионално / национално / международно регулиране 

EUH 208- Съдържа камфор, масло. Може да предизвика алергична реакция 
 

P261: Избягвайте да дишате прах / дим / газ / мъгла / пари / аерозоли 

P302 + P352: при контакт с кожата: измийте обилно с вода 

 

Разходна норма : 

При висока заселеност със змии: Една опаковка от 1000 мл препарат против змии стига за 70-80 кв.м 
плътна обработка или 50-60 мл на 4/5 кв.м  това е един почти пълен дозатор, който е част от опаковката на 
продукта. 

 
При бариерна защита от змии: Профилактично или превантивно третиране с цел защита от бъдещо 
влизане на влечуги, една опаковка от препарата 1000 мл, може да покрие до 100-150 л.м 

 
Употреба: Външна 

Целеви организми: Змии и гекони 

Срок на годност: Виж маркировката 

Количество:1000мл 

 
Производител: Mondo Verde S.R.L. 

Viale.J.F. Kennedy,113-50038(F1) italia, tel:+3900558431935 email:info@mondoverde.it 

 
Дистрибутор: ЕВРО ПЕСТ ЕООД 

гр. София ж.к Люлин 3 бл 380 тел 0879 400 500 еmail:evropest@abv.bg www.otrovi.com 

mailto:info@mondoverde.it
mailto:evropest@abv.bg
mailto:evropest@abv.bg

