
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Οι επιφάνειες που θα τοποθετηθούν τα δισκάκια πρέ- 
πει να είναι καθαρές και στεγνές. Μην εγκαταστήσετε το 
προϊόν εάν αναμένεται βροχή τις επόμενες ώρες, για να 
αποφύγετε προβλήματα κολλήματος της σιλικόνης. 2. 
Προσεκτικά ξεχωρίστε τα δισκάκια μεταξύ τους. 3. Χρησι- 
μοποιώντας ειδική σιλικόνη, κολλήστε τα δισκάκια στην 
επιφάνεια εφαρμογής. 4. Τοποθετήστε τα δισκάκια γραμ- 
μικά, αφήνοντας τις απαραίτητες αποστάσεις όπως ανα- 
φέρεται στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 5. Όταν η επιφάνεια είναι 
πολύ πλατιά ή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα πουλιά 
εφαρμόστε και μια δεύτερη γραμμή από δισκάκια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατηγορίες χρηστών: Ευρύ κοινό και επαγγελματίες. 
Εγγυημένη σύνθεση: Peppermint oil 0.37%, Lavender oil 
0.12%, βοηθητικές ουσίες 99.51% β/β. Mορφή: Λιπαρή 
αλοιφή (GS). Οδηγίες χρήσης: Πριν από την εφαρμογή 
καθορίστε το επίπεδο προσβολής: Χαμηλή: 1-10 πτηνά 
και 0 φωλιές / Μέση: 1- 10 πτηνά και 1-2 φωλιές / Υψηλή: 
περισσότερα από 10 πτηνά και 1 ή περισσότερες φωλιές. 
Είναι σημαντικό να εξεταστεί και το μέγεθος του χώρου, 
καθώς είναι στοιχείο καθοριστικό για τον προσδιορισμό 
του επιπέδου της προσβολής. Ένας μικρός χώρος με 
χαμηλό πληθυσμό πτηνών μπορεί στην πραγματικότητα 

να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Δόση εφαρμογής: Ανάλογα με το επίπεδο προσβολής: 
Μικρή προσβολή: 20γρ. κάθε 25-30εκ. / Μέση προσβολή: 20γρ. κάθε 20- 25εκ. / Περιοχή με 
φωλιές: 20-30γρ. κάθε 15εκ. Αν οι δίσκοι αδειάσουν, αντικαταστήστε τους με καινούριους. Αν 
μετά από 2 εβδομάδες από την εγκατάσταση, μερικά πτηνά παραμένουν στην περιοχή που 
έχει γίνει εφαρμογή, προσθέστε περισσότερη ποσότητα σε αυτές τις περιοχές. Αυτό οφείλεται 
σε ανεπαρκή ποσότητα προϊόντος ή σε μη σωστά προσκολλημένους δίσκους. Δεν απαιτείται 
περιοδική εφαρμογή. Μόλις τα πτηνά απομακρυνθούν, δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε 
στον χώρο εφαρμογής, και μπορούμε να αφαιρέσουμε τα υπολείμματα του προϊόντος μετά 
από μία περίοδο ασφαλείας τουλάχιστον 6 μηνών. Εάν το πρόβλημα επιμένει μετά από 6 
μήνες αφότου το προϊόν έχει εγκατασταθεί σωστά, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία 
διαχείρισης παρασίτων. Πεδίο εφαρμογής: Εξωτερικοί χώροι: κτίρια και παρακείμενες 
κατασκευές, όπως: παράθυρα, οροφές, σκεπές, περβάζια, προεξοχές, προσόψεις, επιφά- 
νειες και παρόμοιες κατασκευές σε ταράτσες, σπίτια, πινακίδες, φώτα, κιγκλιδώματα, λαβές, 
επιγραφές, γέφυρες, εκκλησίες, μνημεία κ.λπ. για να απωθήσει ή να αποτρέψει πτηνά. 
Εσωτερικοί χώροι: υπόστεγα ή βεράντες, αετώματα ή καλυμμένα παράθυρα, εσωτερικές 
κατασκευές κάτω από τις στέγες ή ανοικτές περιοχές όπως σιδηροδρομικοί σταθμοί, χώροι 
στάθμευσης, στάσεις λεωφορείων, αεροδρόμια, σταθμοί μετρό, αποθήκες, εργοστάσια, στά- 
δια κ.λπ. για να απωθήσει ή να αποτρέψει πτηνά όπως πχ περιστέρια, γλάρους. Συνθήκες 
αποθήκευσης: Διατηρήστε τη συσκευασία κλειστή όταν δε χρησιμοποιείται. Αποθηκεύστε 
στην αρχική του συσκευασία μακριά από τρόφιμα, σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο 
χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου και μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Ημερ. Λήξης: 
Βλέπε συσκευασία. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκε- 
υασίας του: Απορρίψετε σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες. Μέτρα Πρώτων Βοηθει- 
ών: Σε περίπτωση οφθαλμικής έκθεσης, ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής, πλύνετε 
τα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα των ματιών ανοιχτά για τουλάχιστον 15 λε- 

πτά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρ- 
μα, πλύνετε την πληγείσα περιοχή με 
άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς τρί- 
ψιμο. Συμβουλές για ιατρικό και υγει- 
ονομικό προσωπικό: - Παρέχετε συμ- 
πτωματική και υποστηρικτική θερα- 
πεία. ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜ- 
ΒΟΥΛΕΣ, ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η’ 
ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 1401. 
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