Bird Proof Гел
Transparent repellent
BIRD PROOF ГЕЛ е дълготраен, неотровен, лепкав птичи репелент за използване по тераси, тавани, отвори,
напречни греди и стотици други външни и вътрешни места, където птиците се събират или гнездят.
Прозрачният репелент BIRD PROOF ГЕЛ ефективно отблъсква гълъби, скорци, врабчета, лястовици и други
птици от това да се загнездват или връщат в дадена обработена зона за една година.
Активно вещество: Полибутен....97%
Други съставки: 3 %
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Не използвайте продукта при дъждовно и влажно време или при температури под 0 о С. По време на нанасянето
гелът трябва да е на стайна температура (18-27С). Не слагайте по места, където може да застрашите домашни
птици или любимци.
Подготовка на местата, където ще се нанася:
1.
За да намалите риска от заразяване с болест, пренасяна от птиците носете непромокаеми ръкавици и
маска. Подгответе мястото като почистите от прах и изпражнения и други боклуци. Смесете вода и някакъв
почистващ разтвор и намокрете там където е имало изпражнения, за да предотвратите разпространение на
прах, докато работите. Оставете местата, където ще обработвате да изсъхнат напълно, защото продуктът
може да не залепне добре върху мокри повърхности.
2.
Проверявайте състоянието на повърхността, върху която ще нанасяте. Порестите повърхности като
дърво, камъни или бетон третирайте с подпласт боя преди да нанесете гела. На асфалт или малки дъсчици
от които лесно може да се премахне продукта сложете непромокаемо тиксо и след това нанесете репелента
върху тиксото.
Указания за нанасяне:
1.
Заредете пистолета.
2.
Настройте пистолета за желаната дебелина на точките: 6 мм за скорци и гълъби и 3 мм за врабчета и
лястовици. НЕ СЛАГАЙТЕ ПО-ГОЛЕМИ ТОЧКИ ОТ УКАЗАНИТЕ.
3.
Като започнете на 2.5 см от най-външния ръб, нанесете продукта в линия по дължина на мястото, което
се обработва. Оставяйте 2.5 см пролуки в точките на всеки 25 см за да има дренаж. Една такава точка ще е
достатъчна на повърхности широки до 10 см. За повърхностти от 10-20 см сложете 2 паралелни точки на
разстояние 5 см една от друга, като най-отдалечената точка да е на 2.5 см от външен ръб.
4.
Около 30 г от продукта ще покрият 30 линейни см с ширината на точката, указана за гълъби и скорци.
По малко ще е нужно за врабчета и лястовици.
5.
Продуктът няма да е ефективен, ако бъде затрупан с боклуци. В такива случаи почистете и нанесете
отново.
6.
Пазете капачката на продукта, за да предотвратите контакт с очите .
Почистване:
Премахвайте продукта от хора и оборудване като използвате първо растително олио и след това сапун и вода.
Почиствайте третирани повърхностти като махнете тиксото (ако има такова), изчегъртайте и след това нанесете
минерален спирт. Носете подобаващо облекло, когато извършвате тези операции.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Може да предизвика временно, но значително увреждане на очите. Да не попада в очите
или върху дрехите. ПЪРВА ПОМОЩ: ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Дръжте очите си отворени и ги плакнете
бавно и внимателно с вода за 15-20 минути. Махнете контактните лещи, ако имате такива, след първите 5
минути. Потърсете лекарска помощ. ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА ИЛИ ДРЕХИТЕ: Мийте кожата със
сапун и вода в продължение на 15-20 минути. Махнете замърсеното облекло и го изперете преди повторна
употреба.
Съхранение:Съхранявайте далече от храна, вода или фураж . Да се съхранява само в оригиналната туба на
сухо и прохладно място, недостъпно за деца и любимци.
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