
EMEROD σπρέι για προστασία 
από τρωκτικά.

Σπρέι (αεροζόλ) που χρησιμοποιείται για 
προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
καλωδίων και μονωτικών υλικών (αφρών) 
από τρωκτικά. Αποτρέπει την καταστροφή 
μονωτικών υλικών και μειώνει τον κίνδυνο 
φθοράς εξοπλισμού, εμφάνισης βλαβών και 
ηλεκτρικών βραχυκυκλωμάτων. Ενισχυμένη 
φόρμουλα – Ειδικό άρωμα.
Εφαρμόζεται προληπτικά σε πλαστικούς 
αγωγούς, ελαστικούς σωλήνες, θήκες 
ηλεκτρικών καλωδίων, μονωτικά υλικά κ.α.
Προσφέρει προστασία για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Εύκολη εφαρμογή με απλό 
ψεκασμό.

Οδηγίες Χρήσης
Ανακινήστε πριν την εφαρμογή.
Ψεκάστε απευθείας πάνω στις επιφάνειες 
από απόσταση περίπου 30 εκατοστών.
Περιμένετε να στεγνώσει τελείως.
Μόλις στεγνώσουν οι επιφάνειες 
σχηματίζεται μια προστατευτική μεμβράνη.
Μην ψεκάζετε σε γυμνά καλώδια.
Μην ψεκάζετε σε οποιαδήποτε ηλεκτρική 
συσκευή είναι σε λειτουργία. 
Απενεργοποιήστε πρώτα την συσκευή. 
Να μην εφαρμόζεται σε κλειστούς χώρους 
αλλά πάντα σε ανοικτούς ή επαρκώς 
αεριζόμενους χώρους.

Καθαρό περιεχόμενο: 500ml  e   650   3

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H222+H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο 
αερόλυμα. H319 Προκαλεί σοβαρό 
οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να 
προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Δηλώσεις προφύλαξης:
P210 Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / 
γυμνές φλόγες / θερμές επιφάνειες.
Μην καπνίζετε. P211 Μην ψεκάζετε κοντά 
σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. 
P251 Περιέκτης υπό πίεση. Να μην 
τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. 
P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: 
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 
στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P305 
+ P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P410+P412 
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. 
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που 
υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.
Τηλέφωνο ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401
  

UFI: 8VG1–X03N–A002–A7QF
500 ml

VAR002/500 ml

Υπεύθυνος διάθεσης
στην αγορά:
L. Lambrou Agro ltd
Οθέλλου 11,
Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου,
2540, Δάλι- Κύπρος,
Τηλ.: +357 22667908
Φαξ: +357 22667157
info@lambrouagro.com.cy
www.lambrouagro.com.cy

Κατασκευαστής:
Lodi Group
Parc d'Activités des
Quatre Routes
35390 Grand Fougeray
France
+33 (0) 299084859


