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SYSTEM SZNUREK LEPOWY SILENCE zestaw montażowy + sznurek
lepowy 400m
Cena brutto

140,94 zł

Cena netto

114,59 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
SZNUREK LEPOWY SYSTEM (zestaw montażowy)

W zestawie: bęben + sznurek lepowy o dł. 400 m + dodatkowe akcesoria montażowe
Lep przeznaczony jest do odławiania much różnych gatunków. Szczególnie polecany do obiektów inwentarskich: stajnie, kurniki, chlewnie,
obory. Równie dobrze sprawdzi się w szklarniach. Sznurek lepowy skutecznie i w bardzo szybkim czasie odławia muchy takich gatunków jak:
mucha domowa, mucha zielona, bolimuszka, plujka pospolita, ziemiórka oraz inne. Owady traktują sznurek jako naturalne miejsce lądowania.

Zastosowanie:

Muchy w budynkach inwentarskich poruszają się najczęściej pod sufitem nad zwierzętami. Siadają one szczególnie chętnie na przedmiotach
okrągłych, cienkich, jak na przykład na sznurkach, drutach, kablach, przewodach itp. Ze względu na te cechy opracowany został sznur na muchy
SILENCE. Okrągły, pokryty klejem sznur jest rozciągany wzdłuż ścian i sufitów. Kierując się naturalnym instynktem muchy siadają na sznurze i
przyklejają się do niego. Gdy sznur zostanie całkowicie zapełniony muchami, wystarczy kilka ruchów korbą i świeży odcinek sznura jest gotowy
do chwytania następnych much. Przy zastosowaniu sznura na muchy stosowanie środków owadobójczych staje się zbędne.
Sznur na muchy nie zawiera żadnych substancji szkodliwych i po zużyciu można go bez problemu wyrzucić do normalnych pojemników na
śmieci.

Sposób rozmieszczania:
zaleca się wstępnie dokonać oględzin pomieszczenia, które planujemy zabezpieczyć a następnie wyznaczyć stałe punkty montażu sznurka.
Ustalenie stałych punktów montażu jest wskazane, gdyż po zaklejeniu całej powierzchni klejącej odłowionymi owadami konieczne będzie
rozwinięcie i montaż kolejnej długości wyrobu. Po zapełnieniu sznurka muchami wystarczy za pomocą dołączonej korby rozwinąć świeży lep, w
tej samej chwili lep zużyty zostanie automatycznie schowany na drugiej szpuli.
W przypadku znacznej ilości owadów, sznurek można rozmieścić w postaci pajęczyny. Zaleca się lokalizowanie punktów montażu w górnych
częściach pomieszczeń, poza zasięgiem dzieci.
W sprzedaży również wkłady zapasowe sznurka lepowego o dł. 400 m oraz 700 m.
UWAGA! Jeżeli wewnątrz pomieszczeń gospodarskich znajdują się punkty gniazdowania ptaków np. jaskółek, zaleca się montaż
sznurka z dużą ostrożnością, w bezpiecznej odległości od gniazd, gdyż powierzchnia klejąca może stanowić dla ptaków
zagrożenie.
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