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Бариера срещу птици 

 

За външна употреба 

Концентрат за прогонване на птици 

Предотвратява повторното им завръщане 

Не ги наранява и не застрашава живота им 

 

Характеристики: Прогонва гълъби и птици от первази, прозорци, балкони, тераси, улици и 

тавани. Концентрат. Съдържа миризма, непоносимо за гълъби и птици, но недоловима за 

човешкото обоняние. Ако продуктът се използва според предписанието му, той е безвреден 

за хора, животни и не вреди на околната среда. Предотвратява завръщането на гълъби и 

птици.  

 

Начин на употреба: Почистете зоните, които ще третирате от всякакви екскременти и 

измийте добре повърхността с вода, за да осигурите по-голяма ефективност на продукта. 

Опръскайте два пъти - сутрин и вечер, като избягвате горещите часове на деня. Ако е 

необходимо повторете приложението в следващите 2-3 дена. Ако завали дъжд, опръскайте 

отново. Опръскайте стени, прозорци, первази, балкони, тераси и другите повърхности, 

където не искате да кацат гълъби и птици. Не пръскайте по цветя и растения. 

 

Дози: Продуктът е концентрат, от който се приготвят работни разтвори. Разклатете преди 

употреба. Разредете 50 мл от продукта в 5 л вода (концентрация 1 %) за опръскване на 100 

м².  

 

Състав: 98 % натурални етерични масла. 

 

 

  
 

   ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждения за опасност: 

Н317 Може да причини алергична кожна реакция. 

Н411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Препоръки за безопасност: 

Р261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 

Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска 

за лице. 



Етикет: Бариера срещу птици 

 2 

Р333+313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински 

съвет/помощ. 

Р362+ Р364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. 

P391 Съберете разлятото.  

 

Допълнителна информация за опасностите:  

EUH 208: съдържа (R)-P-мента-1,8-диенол (EINECS 227-813-5), евкалиптол (EINECS 207-

431-5) и алфа-пинен (EINECS 201-291-9). Може да причини алергична реакция. 

 

Указания за съхранение и безопасна работа: Не използвайте за цели, различни от 

посочените. Дръжте далеч от обсега на деца. Не превишавайте препоръчителните дози. 

Съхранявайте продукта на хладно място, далеч от слънчева светлина и източници на 

топлина. Да не се съхранява заедно с храна. В случай на контакт с очите и лигавицата, да се 

промият незабавно с вода. Не поглъщайте продукта. Съхранявайте в оригиналната опаковка 

на хладно и сухо място. След употреба, промийте опаковката и изхвърлете съгласно 

местните разпоредби.  

 

Производител: FarmaP Industry s.r.l., Via Nazionale 66, 65012 Cepagatti, Italia, tel.: (+39) 

859774028 

 

Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ EООД, 1517 София, ул. “Бесарабия” № 52, 

телефон: (02) 945 14 95, www.bugaway.info, www.pcp-bg.com 

 

Съдържание: 1 литър. 

 

Партида №: виж маркировката. 

Дата на производство: виж маркировката. 

Дата на която изтича срокът на годност: 3 години. 

 

 


