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Гигантска леплива плоскост 24GRB 

(за плъхове, мишки и змии) 

 

Предназначение: Готова за употреба плоскост, голяма, с размери 27 х 45 см и с 

изключително дебел слой лепило. Съдържа примамка с аромат на фъстъчено масло. Удобно 

разграфена за седмично и месечно отчитане на улова. Не съдържа токсични вещества, 

безопасна, икономична, практична. Особено подходяща за хранителни обекти или там, 

където употребата на токсични примамки е забранена или нежелана: ресторанти, болници, 

предприятия и зони за приготвяне и сервиране на храна, детски градини, старчески домове. 

Произведено в САЩ. 

 

Указания за употреба:  

1. Отстранете защитната хартия от лепилото. 

2. Ако използвате плоскостта самостоятелно, сгънете по перфорациите и заключете 

конструкцията като пъхнете езика в прореза.  

3. Ако използвате плоскостта без да я сгъвате, откъснете ивицата без лепило по 

продължение на пунктираната линия и закрепете капана като го захванете за някоя стена. 

4.  Поставяйте капаните по пода, покрай стените, в близост до дупките или по пътечките на 

гризачите и змиите.  

5. За да не се извличат от по-едри плъхове и змии, можете да ги закрепите към пода, 

первази, тръби и други повърхности с маджуна за лепливи плоскости Hercules HP1-15 на 

Catchmaster. Откъснете 6 парчета маджун по около 1 см, поставете ги на равни 

разстояния отдолу и притиснете добре за да залепне стабилно. Този маджун не цапа и 

оставя петна след отстраняване на плоскостите. 

6. Проверявайте ежедневно или когато чуете шум. Когато има уловен гризач или змия, 

подменете капана, като носите здрави индустриални ръкавици. 

7. Ако в рамките на 5-7 дена няма улов, преместете лепливите плоскости на друго място. 

Внимание: Съхранявайте далече от достъпа на деца и нецелеви животни, на хладно, сухо 

място, далече от слънчева светлина. В случай на контакт с лепилото, използвайте растително 

или минерално масло, за да го отстраните от кожата. Използвайте разредител за боя, за да го 

отстраните от пода или други повърхности. 

 

Съдържание: 24 бр. 

 

Производител: AP&G Co. Inc., 170-53rd. St., Brooklyn, NY 11232, USA   

 

Вносител: : “Пест Контрол Продукти” ЕООД, ул. „Бесарабия“ № 52, офис 4, 1517 София, 

телефон: (02) 945 14 95, www.pcp-bg.com, е-мейл: office@pcp-bg.com 


