
                   

Наименование:  Ароматна

Готов за употреба течен

пропъждане на влечуги се нанася директно

прагове, вертикални повърхности, довари

Основната му съставка е камфорово

не харесват миризмата на тези растения

съдържа газ. 

Употреба: 

Напръскайте обилно с продукта на места

змии или гущери. Повторете обработките

на змии или гущери първоначално

оттеглят от заселената площ. Колкото

ефект ще има от обработката срещу

помещения.  

 

Предопреждения за опасности 

H412- Може да причини дълготрайни

P102 - Пазете от деца 

P103 - Преди употреба използвайте етикета

P273 - Избягвайте изпускане в околната

P501- Изхвърлете съдържанието / контейнера

местно / регионално / национално / международно

EUH 208- Съдържа камфор, масло. Може

Разходна норма : 

Един флакон от 750мл. Може да обработите

Употреба: Външна 

Целеви организми: Змии и гекони 

Срок на годност: Виж маркировката

 

Производител: Mondo Verde S.R.L. Viale.J.F. Kennedy,113

email:info@mondoverde.it 
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  Етикет: Mondo Verde RETTIL RAUS MURI

Ароматна бариера за пропъждане на змии

употреба течена смес за пропъждане на змии и гущери

нанася директно от спрей помпата, той служи за обработка

довари, огради. 

камфорово масло и рициново масло всеизвестен факт

растения и ги избягват. Продукта за пропъждане

на места, където сте забелязали или има потенциална

обработките след 2 седмици или след обилен дъжд

първоначално повтаряйте обработките по често през 3

Колкото по силна е ароматната бариера против

срещу змии и гущери. Не използвайте репелента

дълготрайни вредни ефекти върху водните организми

използвайте етикета и информацията за продукта 

околната среда. 

съдържанието / контейнера в съответствие с 

национално / международно регулиране 

Може да предизвика алергична реакция 

да обработите 50кв.м 

маркировката 

: Mondo Verde S.R.L. Viale.J.F. Kennedy,113-50038(F1) italia, tel:+3900558431935

 

тел 0700 10 522  

mail:evropest@abv.bg www.otrovi.com 

RETTIL RAUS MURI 

на змии и гущери 

гущери. Ароматната бариера за 

за обработка на стени, первази, 

всеизвестен факт е, че влечугите изобщо 

пропъждане не е под налягане не 

потенциална опасност да има 

обилен дъжд. При висока плътност 

през 3-7 дни докато змиите се 

против змии толкова по добър 

пелента в обитаеми затворени 

организми 

tel:+3900558431935 


