
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:
Разклати добре преди употреба.
Дозировка: флакона е достатъчен за 60 
метра.
НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ:
Поръсете тънък слой в размер на 15-30 см от 
точката, където вредителите (мравки, дървеници, 
паразити от хранително-вкусовата промишленост и 
т.н.) се крият: под мивки и печки, под врати, места 
където домашни любимци лежат, машини.
Накрайника на флакона е подходящ за обработка на 
пукнатини и цепнатини.
For-Bug ® може да се използва на открито и закрито.
Направете нова обработка ако има нова зараза.
Повторете обработката с For-Bug ® в случай на 
отстраняване на физическата бариера при 
почистване изтриване и т.н.
Трябва да се направи предварителен тест на 
повърхността преди обработка.
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Да не се 
съхранява или използва с капачката надолу – 
Да не се вдишва аерозола/прахта при 
пръскане. Измиите ръцете след употреба. 
След приключване на работа, за да се 
предотврати запушване на дюзата, обърнете 
бутилката за 2 секунди надолу. Не пръскайте 
директно върху храна, животни, хора или 
повърхност за приготвяне на храна. Флакона е 
под налягане. Да се пази от слънчева светлина 
и да не се излага на температури над  50 ° C.
Да не се пробива или изгаря дори след 
употреба. Да не се пръска срещу пламък или 
нажежени повърхности. Да не се пуши. Да се 
съхранява далеч от източници на запалване. 
Не използвайте близо до  оборудване, което 
може да предизвика искри. Да не се 
замърсяват по време на използване 
хранителни продукти, напитки или опаковки за 
тях. Да не се вдишва директно от продукта, или 
пръска в очите. Да не се използва прекомерно или 
по неправилен начин. Ако продукта се използва на 
място където може да останете по-дълго или спални 
помещения, проветрете достатъчно стаята. Номер 
на партида: виж дъното на бутилката

За обработка
на до 
60 M

For-Bug® е аерозолен прах, получен от изкопаеми диатомеи 
(едноклетъчни водорасли), известен като „фосилно брашно”. 
Прахът води до обезводняване на насекомите, които умират 
от изсушаване и следователно насекомите не могат да 
развият резистентност, както в случая с различните 
химичени вещества.
Прахът контролира насекомите по нехимичен начин, така че 
може да се счита за оптимално решение за контрол на 
широка гама насекоми в особено чувствителни зони. Имайте 
в предвид, че For-Bug ® действа по физически начин, така че 
контрола на насекомите може да изисква повече време в 
сравнение с използването на инсектицид.
• съдаржа диоксид  от аморфен силиции с размер на 

няколко микрона и вещества с естествен произход.
• физическо действие върху насекоми и други членестоноги.
• насекомите не могат да развият резистентност.
• трайност.
• за чувствителни зони (кухни, спални, хранително-вкусова 

промишленост и др.)

Нетно съдържание: 500 ml      (равно на 364 g)
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„Инсекта Благоевград” ООД
Тел.: +359 893694200

e-mail: office@otrovite.com
web: www.otrovite.com

РИСКОВИ ФРАЗИ (R-ФРАЗИ): 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАПАЛИМ.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S-ФРАЗИ):
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА. ДА СЕ СЪХРАНЯВА 
НА ДОБРЕ ПРОВЕТРИВО МЯСТО. ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ХРАНА И 
НАПИТКИ. ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ИЗТОЧНИЦИ НА 
ЗАПАЛВАНЕ. ДА НЕ СЕ ПУШИ, ЯДЕ И ПИЕ ПО ВРЕМЕ НА 
УПОТРЕБА. В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА ИЛИ АКО СЕ 
ПОЧУВСТВАТЕ ЗЛЕ, ПОТЪРСЕТЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И 
ПОКАЖЕТЕ ОПАКОВКАТА ИЛИ ЕТИКЕТА. ТОЗИ МАТЕРИАЛ И 
НЕГОВАТА ОПАКОВКА ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯТ КАТО ОПАСЕН 
ОТПАДЪК. ДА НЕ СЕ РАЗПРЪСВА В ОКОЛНАТА СРЕДА. ВИЖТЕ 
СПЕЦИАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ.

ДИСТРБУТИРАНО ОТ:   

Изключително запалим

FOR-BUGАЕРОЗОЛ

FOR BUG
НАТУРАЛЕН НАТУРАЛЕН

АЕРОЗОЛ

Съдържание
500ml
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