FITORODENT ®
Přírodní přípravek na ochranu
proti kunám, myším, potkanům, zajícům a jiným drobným hlodavcům
Účinná látka Fitorodentu je extrakt z borového jehličí, zvířata nehubí, ale zamezuje jejich výskytu.
Fitorodent je zelenošedá kapalina charakteristického aroma.
Fitorodent se ředí pouze vodou.
Obsahuje přírodní látky a je velmi trvanlivý,neškodný jehličnanům i listnáčům.
Aroma Fitorodentu je nepříjemné pro hlodavce a proto místa ošetřená tímto přípravkem nenapadají.
Fitorodent může být použit k letní i zimní ochraně.
Fitorodent je neškodný pro lovnou zvěř a nemá škodlivé účinky na včely.
Návod na použití : odlijte z nádoby potřebou dávku koncentrátu a za stálého míchání postupně dolívejte vodou až do poměru 1 : 3,
takto získaná suspenze se aplikuje přímo na kmeny a kořenové baly stromů a keřů, stejně tak je možné využití v interiérech aut, nebo
kancelářích jako ochrana kabeláže a isolací. Přípravek lze použít k postřiku, nátěru, nebo s využitím savého nosiče ( drcený molitan,
polystyrén). Rozředěný přípravek se musí zpracovat co nejdříve, proto odlívejte pouze potřebnou dávku a obal pečlivě uzavřete.
Přípravek uchovávejte v suchu a chladu.
Fitorodent neobsahuje žádné toxické látky.

Datum spotřeby : 04.2015

Obsah : 1 litr

FITORODENT ®
Přírodní ekologický přípravek na ochranu
proti kunám, myším, potkanům, zajícům a jiným drobným hlodavcům
Účinná látka Fitorodentu je extrakt z borového jehličí, zvířata nehubí, ale zamezuje jejich výskytu.
Fitorodent je zelenošedá kapalina charakteristického aroma.
Fitorodent se ředí pouze vodou.
Obsahuje přírodní látky a je velmi trvanlivý,neškodný jehličnanům i listnáčům.
Aroma Fitorodentu je nepříjemné pro hlodavce a proto místa ošetřená tímto přípravkem nenapadají.
Fitorodent může být použit k letní i zimní ochraně.
Fitorodent je neškodný pro lovnou zvěř a nemá škodlivé účinky na včely.
Návod na použití : odlijte z nádoby potřebou dávku koncentrátu a za stálého míchání postupně dolívejte vodou až do poměru 1 : 3,
takto získaná suspenze se aplikuje přímo na kmeny a kořenové baly stromů a keřů, stejně tak je možné využití v interiérech aut, nebo
kancelářích jako ochrana kabeláže a isolací. Přípravek lze použít k postřiku, nátěru, nebo s využitím savého nosiče ( drcený molitan,
polystyrén). Rozředěný přípravek se musí zpracovat co nejdříve, proto odlívejte pouze potřebnou dávku a obal pečlivě uzavřete.
Přípravek uchovávejte v suchu a chladu.
Fitorodent neobsahuje žádné toxické látky.

Obsah : 1 litr
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