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Link do produktu: http://eaglemed.pl/spray-na-odziez-bros-20-deet-90ml-p-88.html

Spray na odzież BROS, 20% DEET,
90ml
Cena brutto

7,49 zł

Cena netto

6,94 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Aerozol o podwójnym działaniu, nie tylko odstrasza, ale również zabija kleszcze. Do stosowania na ODZIEŻ I OBUWIE, działa od
razu po zastosowaniu. Zapewnia długotrwałą skuteczność - efekt ochrony utrzymuje się na ubraniu nawet do 20 dni.

Sposób użycia:
przed użyciem wstrząsnąć. Równomiernie spryskać odzież i obuwie z odległości 15cm. Nie niszczy wełny , bawełny i nylonu. W niewidocznym
miejscu sprawdzić czyt nie uszkadza innych tkanin syntetycznych lub tworzyw sztucznych.

Składniki: zawiera substancję czynną N, N-dietylo-m-toluamid (DEET 20% (20g/100g), citriodol 0,01%, deltametryna 0,025% (0,025q/100g),
geraniol 0,01%.

Czym jest DEET?
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DEET to organiczny związek chemiczny stosowany jako środek odstraszający owady. DEET został opracowany przez amerykańskich naukowców
przede wszystkim na użytek armii amerykańskiej w celu ochrony żołnierzy przed tropikalnymi insektami przenoszącymi śmiertelne choroby.
DEET jako substancja odstraszająca owady wytwarza niezwykle nieprzyjemny zapach wokół powierzchni chronionej środkami z jej zawartością.
Liczne badania prowadzone przede wszystkim w latach 90-tych oraz na początku XXI wieku jednoznacznie wskazują DEET jako najbardziej
skuteczną metodę ochrony przed insektami ze wszystkich dopuszczonych do powszechnego użytku. Substancja ta jest niegroźna dla zdrowia
człowieka.

Środki ostrożności:
działa drażniąco na oczy i skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, Skrajnie łatwo palny aerozol.
Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.Chronić przed światłem słonecznym. Nie
wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Chronić przed dziećmi.
Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie stosować na skórę. Nie wdychać par produktu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia
skontaktować się z lekarzem.
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