
 mosquito® رذاذ الوسط املحيط للقمل

يكافح القمل عىل املنسوجات وقطع األثاث

• عىل سبيل املثال خوذ الدراجات

• ألعاب الحيوانات القامشية

• قطع األثاث املنجدة

رذاذ الوسط املحيط للقمل mosquito® يبيد القمل وحرشات أخرى عىل كافة األسطح، عىل سبيل املثل عىل مقاعد األطفال، أغطية الرأس، الوسادات، املقاعد املنجدة، األمشاط والفرش، 

وميكن بذلك أن مينع حدوث عدوى جديدة لدى اإلنسان.

فعال ضد

إرشادات االستعامل

رذاذ الوسط املحيط للقمل mosquito® يتم رشه ملدة 4 إىل 5 ثواين من عىل بعد 30 إىل 40 سنتيمرت عىل املواضع التي ميكن أن يكون بها قمل. يتم تركه يجف ملدة نصف ساعة ويتم 

تهويته. غري مناسب لالستخدام عىل برش. ملعالجة البرش ميكنكم عىل سبيل املثال استخدام شامبو 10 للقمل mosquito® med أو املنتج املؤتلف شامبو القمل 2 يف 1 مع حامية إضافية 

ضد القمل.

املادة الفعالة

مبيد حرشي PT 18 )منط املنتج 18( ملكافحة القمل يف الوسط املحيط. أقحوان رمادي الورق، مستخلص )دائرة الخدمات 

التابعة ملجلة املستخلصات الكيميائية CAS 89997-63-7 (: 0.25 غرام/100 غرام

احرتس

يجب عدم رشه عىل مواد غذائية أو عىل أسطح ميكن أن تتصل مبواد غذائية.

يجب عدم رشه عىل حيوانات منزلية، وعىل وجه الخصوص عىل قطط أو أسامك أو طيور صغرية أو زواحف أو عىل مقربة 

منها. يجب تجنب حدوث اتصال للمستحرض بالجلد واألعني والفم.

خطر

أيروسول ذو قابلية عالية جدا لالشتعال. الحاوية موجودة تحت ضغط: ميكن أن تنفجر عند تدفئتها. سام جدا للكائنات 

الحية املائية، ذو مفعول طويل املدى. ال يسمح بوصوله أليدي أطفال. عند حدوث اتصال بالفم أو األعني يتم غسل املوضع 

املعني بالكثري من املاء. يجب الحفاظ عليه بعيدا عن الحرارة، األسطح الساخنة، الرشار، النريان املكشوفة وكذلك أنواع مصادر 

اإلشعال األخرى. يجب عدم التدخني. يجب عدم رشه عىل نار مفتوحة أو مصدر إشعال آخر. يجب عدم ثقب الحاوية أو 

حرقها، وهذا ما ينطبق حتى بعد االنتهاء من االستخدام. يجب حاميته من أشعة الشمس.

يجب عدم تعريضه لدرجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية. يجب تجنب حدوث إطالق للمنتج يف البيئة املحيطة. يجب 

احتواء الكميات املنسكبة. للتخلص من املحتوى والحاوية يجب تسليم الحاوية يف أحد املراكز املعدة لتجميع النفايات 

الخطرة أو النفايات الخاصة.

.®mosquito يجب توخي الحرص عند استخدام مواد الحامية من القمل

قبل االستخدام يجب دامئا قراءة امللصق ومعلومات املنتج.

www.mosquito-läuse.de
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