Karta techniczna produktu
Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna
PL 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 59
Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20
DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Nazwa produktu
STOP MARTEN SPRAY by DECO COLOR® aerosol line
Numer artykułu
30 760

Dostawca/Producent
Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spółka jawna; Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska

Opis produktu
Kompozycja aromatycznych substancji działających odstraszająco na powonienie gryzoni, a w
szczególności na kuny, które powodują największe szkody, przegryzając wszelkiego rodzaju przewody
oraz inne elementy pojazdu z tworzyw sztucznych oraz kauczuku. Kuny zwabione ciepłem silnika
zakradają się pod maskę samochodu przegryzając okablowanie i rozrywają wełnę mineralną na osłonie
silnika. Można stosować na wełnę mineralną stosowaną do ocieplania dachów.
Uwaga. Środek należy regularnie aplikować na wszystkie przewody i inne miękkie czy plastikowe
elementy pojazdów, maszyn. Stosować regularnie co 7 dni w okresach wzmożonej aktywności gryzoni
(jesień, zima)

Właściwości produktu
Produkt nie zabija zwierząt
Produkt działa odstraszająco na powonienie gryzoni.
Produkt bezpieczny dla człowieka i środowiska
Neutralny i trwały zapach
Bezbarwna powłoka
Długotrwałe działanie
Przyjazny dla środowiska
Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
Zastosowano gazy wolne od CFC

Właściwości fizyczne i chemiczne
Pojemność
Baza
Kolor

400 ml
kombinacja substancji aromatycznych;
propan/butan
bezbarwny

Stosowanie
Przed użyciem wstrząsnąć 3 minuty. Dokonać próbnego natrysku. Postępuj zgodnie z zaleceniami
producenta.

Sposób użycia
Środek należy regularnie aplikować na wszystkie przewody i inne miękkie czy plastikowe elementy
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pojazdów, maszyn. Stosować regularnie co 7 dni w okresach wzmożonej aktywności gryzoni (jesień,
zima)
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