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Наименование: Ароматна бариера  прогонва  кучета и котки за външна употреба 

Препарата преставлява глинени гранули, пропити с масло от чесън. Прогонващият 

препарат е подходящ за третиране на всички места, където има нежелано присъствие на 

кучета и котки: поляни, дворове, зелени площи, къмпинги и др. Кучетата и котките 

изграждат навици и оставят екскрементите си на местата, които обитават или където 

откриват миризма на други животни от същия вид. След посипването му, продуктът 

започва да излъчва една особено неприятна за тях миризма, като ги кара да променят 

навиците си и да не се разхождат или престояват в третираните участъци. 

Употреба: За външна употреба прогонва кучета и котки. Препарата  се прилага, като се 

посипва по площите, които ще се защитават в доза 50-60 мл (един пълен дозатор) на 

всеки 4-5 квадратни метра.  

 

Важно: Винаги почиствайте площите от изпражнения на кучета и котки преди 

обработка. Продуктът запазва действието си около една седмица. Ако се налага 

повтaряйте третирането на всеки една/две седмици до разрешаване на проблема. 

Повторете обработката, ако продуктът се отмие при дъжд, наводняване или напояване. 

ВНИМАНИЕ: Съхранявайте в оригиналната опаковка, на хладно, далече от пряка 

слънчева светлина и източници на топлина. Пазете опаковката и етикета, като справка 

за всяка бъдеща употреба. Не изхвърляйте опаковката в околната среда. Избягвайте 

контакт с кожата и очите. EUH208: Съдържа етерично масло от чесън: може да 

предизвика алергична реакция. 

Предопреждения за опасности 

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

 

Състав :  Глинени топчета,  Масло от чесън. 

 

P102 - Пазете от деца. 

P103 - Прочетете етикета преди употреба. 

P273 - Избягвайте изпускане в околната среда. 

P501-Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с 

местно / регионално / национално / международно регулиране 

P261: Избягвайте да дишате прах / дим / газ / мъгла / пари / спрей. 



 

 

 

Разходна норма : 50-60 мл (един пълен дозатор) на всеки 4-5 квадратни метра.  

 

Употреба: Външна 

Целеви организми: кучета и котки 

Срок на годност: Виж маркировката 

Срок на годност: 5 години от датата на производство 

Количество: 1000 мл. 

 

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 0700 10 522 

еmail:evropest@abv.bg www.otrovi.com 

tel:+3900558431935

