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РЕПЕЛЕНТ ПРОТИВ ВЛЕЧУГИ 
 

Ароматна отблъскваща влечугите бариера 
Безопасен за хора и домашни любимци 

 
 
Състав, 100г продукт съдържа: 
 
Камфорово масло – по-малко от 5% 
Пълнители – до 100% 
 
Характеристики: 
 
Този гранулиран продукт изпуска при използване слаб аромат на камфор, който 
отблъсква влечугите. Този продукт не e токсичен за влечугите, хората и домашните 
любимци. Използването на продукта в ивица от 25 см около пространството, което се 
защитава, е достатъчно, за да се създаде неблагоприятна среда за влечугите, които 
напускат пространството.  
 
Норма на използване и инструкции за употреба  
 
Използвайте продукта в пространства, в които трябва да се прогонят  влечугите. Този 
продукт може да се използва, например в района на градини, паркове, къмпинги, къщи, 
промишлени сгради. Този продукт може също да се използва, за да се защитят малки 
пространства, като складове на дървен материал, гаражи и др.  
 
Използвайте 100 гр. от продукта на всеки 10 кв.м. Например, за ивица от 1 м. с ширина 
25 см са достатъчни 3 гр. от продукта.  
 
Ако присъствието на влечуги е масово, нормата на използване може да бъде увеличена 
с максимум 100%, което означава 200 гр. на всеки 10 кв.м. 
 
Продуктът трябва да се използва на всеки 10 дена, докато влечугите изчезнат.  
 
В случай на силен валеж и последващо разпиляване на продукта, третирането трябва да 
бъде повторено.  
 
Предупреждения 
Не използвайте продукта за цели, различни от предназначението му. Съхранявайте 
продукта в оригиналната затворена опаковка, на прохладно и сухо място. Не 
съхранявайте заедно с хранителни продукти. Внимателно прочетете инструкциите за 
употреба. Не предозирайте. Съдържа инертни и глинени материали и ароматни 
есенции.  
 



Само за професионална употреба.  
 
Опаковка : 5 кг 
 
Рискови фрази  
Може да предизвика чувствителност при контакт с кожата 
Препоръки за предпазни мерки  
Пазете далече от деца. Избягвайте контакт с очите и кожата. Носете подходящи 
ръкавици. В случай на контакт с очите или кожата, изплакнете обилно със студена 
вода.  
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