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ΕLT P

Εντοµοκτόνο µε βάση τις
πυρεθρίνες
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Το ELT P είναι ένα
εντοµοκτόνο για ιπτάµενα και
έρποντα έντοµα, µε βάση
εκχύλισµα των ανθέων του
πύρεθρου, που όταν
ενεργοποιηθούν, ασκούν
εξουδετερωτική δράση στα
προαναφερόµενα έντοµα.

ΓΙΑΤΙ

Το ΕLT P ενδείκνυται ιδιαίτερα για εξολόθρευση µυγών, σφηκών, µελισσών,
κουνουπιών, µπάµπουρες κλπ σε περιβάλλον εργασίας, σε χώρους δίπλα
από εργαστήρια κατεργασίας τροφίµων, µε παρουσία ανθρώπων κ/ή ζώων
κλπ. Είναι άοσµο, και µε την βοήθεια του αυτόµατου δοσοµετρητή X-MATIC
της ΦΑΡΕΝ που διευκολύνει την χρήση µπορούµε να παραµένουµε σε
χώρους αεριζόµενους χωρίς την ενοχλητική και καθόλου υγιεινή παρουσία
εντόµων. Ο κύριος λόγος που καθιστά το ΕLT P µοναδικό στην κατηγορία
του, είναι η ασφάλεια προς τα ζώα, που αποδεικνύεται από την βιβλιογραφία
που το αφορά. Επιπλέον επιβεβαίωση του παραπάνω, είναι το γεγονός ότι
το ΕLT P δεν παρουσιάζει την λεγόµενη ισχύ υπολοίπου που έχουν άλλα
κοινά εντοµοκτόνα, εν ολίγης η δράση του δεν διαρκεί πάρα πολύ µετά την
χορήγηση. Η χρήση του αυτόµατου δοσοµετρητή, εγγυάται
αποτελεσµατικότητα ίδια ή ανώτερη από άλλων τοξικών προϊόντων.

ΠΩΣ

Χρήση µε το χέρι
Ψεκάστε µια ποσότητα προϊόντος στον χώρο, αφήστε να δράσει για 5-10
λεπτά µε κλειστά τα παράθυρα, και µετά αερίστε τον χώρο πριν παραµείνετε
µέσα.
Αυτόµατη χρήση µε τον δοσοµετρητή X-Matic:
Ανάλογα µε την σοβαρότητα του προβλήµατος υπολογίστε µια συσκευή για
κάθε 100 m3 (ελάχιστη ποσότητα), µέχρι µια το πολύ ανά 30-50 m3, και µε
ψεκασµό που µπορεί να επαναλαµβάνεται µε διαλλείµατα των 5 και 30
λεπτών. Αυτές οι συνθήκες επιτρέπουν να παραµένουµε σε χώρους µε
ανοιχτά παράθυρα και πόρτες, χωρίς την ενόχληση εντόµων.

ΠΟΥ

Γραφεία, αίθουσες αναµονής, εστιατόρια, χώροι πώλησης φρέσκων
προϊόντων (αρκεί να συντηρούνται σύµφωνα µε τους νόµους), πώλησης
συσκευασµένων προϊόντων, οπωρολαχανικών, εργαστήρια κατεργασίας
κρέατος, ψαριών γαλακτοκοµικών κλπ, αλλά όχι κατά την διάρκεια της
κατεργασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος

Συσκευασία

Κιβώτιο

920.003

Σπρέι των 250 ml

Κιβώτιο των 12
τεµαχίων.

