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Antybandyta Anti-kun
3D zestaw do
odstraszania kun do
domu
Cena

145,00 zł

Dostępność

Chwilowy brak towaru

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Brak

Opis produktu
Zestaw odstraszaczy kun do domu Antybandyta Anti-kun 3D, składa się z silnego odstraszacza ultradźwięko-dźwiękowego 3D Combosonic oraz
zapachowego odstraszacza kun Anti-bissan 250 ml.
3D Combosonic Stereo Wave Pestrepeller to unikalne i innowacyjne dźwiękowe i ultradźwiękowe urządzenie do odstraszania kun. Jest ono
wyposażone zarówno w 180o głośnik emitujący pionowe fale dźwiękowe by zwiększyć poziom natężenia dźwięku oraz poziome, podwójne 260o
głośniki emitujące fale dźwiękowe. Taki układ pozwala na osiągnięcie maksymalnej skuteczności fali akustycznej. .
Badania laboratoryjne wykazały, że fale ultradźwiękowe powodują są bardzo nieprzyjemne dla systemu nerwowego wszelkiego rodzaju gryzoni i
robactwa, które opuszcza swoje kryjówki. Wysokiej mocy ciśnienie akustyczne leży poza zakresem słyszalności ludzi i większości zwierząt
domowych- np. psów, kotów, ryb, ptaków i zwierząt hodowlanych. Urządzenie nie powoduje zakłóceń działania odbiorników telewizyjnych,
radiowych, elektronicznych urządzeń alarmowych, czujników dymu i ognia oraz innych urządzeń elektrycznych.
Urządzenie posiada 3 tryby pracy:
Tryb A służy do odstraszania małych insektów
Tryb B służy do ochrony przed wszelkiej maści szkodnikami
Tryb C jest najsilniejszym trybem i należy go włączać w przypadku epidemii szkodników. W tym trybie urządzenie emituje zarówno fale
dźwiękowe i ultradźwiękowe.
Obszar działania odstraszacza to ok. 1700 m3.
Odstraszacz 3D Combosonic może być skuteczny na wiele rodzajów szkodników, a w szczególności na: kuny, myszy, szczury, pająki, karaluchy,
mrówki, termity, pluskwy, pchły, kleszcze, roztocza, nietoperze, wiewiórki, szopy i inne szkodniki domowe oraz owady.

Odstraszacz może być podłączony w pomieszczeniu w dowolnym momencie. Skuteczność działania urządzenia będzie widoczna po kilku dniach.
Gryzonie i robactwo zostaną unieszkodliwione.
Po pewnym czasie mogą pojawić się nowe, ponieważ urządzenie nie wpływa ujemnie na jaja i larwy. Po 4-6 tygodniach pomieszczenie zostanie
całkowicie oczyszczone.
Urządzenie powinno pracować przez cały rok w dzień i w nocy. Pobór prądu jest wyjątkowo niewielki.
Dane techniczne:
Wymiary: 117 mm (średnica) x 75 mm (wysokość)
Waga: 100 g
Zasilanie: 9V zasilacz sieciowy w komplecie
Zakres częstotliwości: 13 kHz - 45 kHz
Skuteczny zasięg działania: 1700 m3
Instrukcja obsługi w j. polskim
Gwarancja 24 miesiące

wygenerowano w programie shopGold

Anti-bissan, poprzez działanie substancji zapachowych i środków biologicznych w nim zawartych, podświadomie wywiera u zwierząt obraz
nieprzyjaciela (człowieka) i zmusza je do ucieczki.

Preparat chemiczny Anti-Bissan odstrasza zwierzynę płową, kuny, krety, wrony, ślimaki, kuny, dziki, ptaki drapieżne, nornice, lisy oraz inne. To
co wyróżnia ten środek to, że działa nieprzerwanie przez długi czas.

Zakres zastosowania
ANTI-BISSAN jest produktem wieloletnich badań służącym do odstraszania wron, zwierzyny płowej, dzików, zajęcy, królików, ptaków
drapieżnych, kretów, karczowników ziemnowodnych w ogrodach, cmentarzach, polach uprawnych, pojazdach oraz obiektach sportowych.

Anti-bissan zatrzymuje i zmienia kierunek poruszania się ślimaków i mrówek. Zwierzęta wyczuwają substancje aktywne oraz substancje
zapachowe preparatu anti-bissan. Poprzez wegetatywny układ nerwowy w ich podświadomości powstaje wrogi obraz człowieka, co powoduje
ucieczkę zwierząt.

Właściwości:
Anti-bissan jest środkiem o długim czasie działania. Przy normalnej pogodzie do dwunastu tygodni, przy niezbyt intensywnych opadach do ośmiu
tygodni. Jednakże przy bardzo intensywnych opadach zabieg należy wykonać ponownie. Anti-bissan jest niezwykle skuteczny nawet przy
oszczędnym stosowaniu.

Sposób użycia
Wstrząsnąć przed użyciem!

Zające, króliki, ślimaki i mrówki:
2-3 narkętki anti-bissan rozmieszać w 5l wody do polewania lub rozpylania. Powierzchnię, która ma być chroniona pokryć całkowicie preparatem
lub stworzyć wokół niej "barierę zapachową".

Krety i nornice
Gdy ogródek został zaatakowany przez szkodniki 2-3 nakrętki koncentratu rozcięczyć w 5l wody; otworzyć pojedyńcze kopce (tunele) w ziemi,
wlać "anti-bissan". Następnie uszczelnić otwór tak, aby zapach rozchodził się wewnątrz korytarzy. Preparat zaczyna działać natychmiast po
zastosowaniu.

Kuny na strychu, w pojazdach i urządzeniach
Ustawić szklankę lub korytko ze szmatką nasączoną lub oblaną koncentratem "anti-bissan". W przypadku gryzienia kabli elektrycznych zaleca
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się smarowanie przewodów preparatem nierozcieńczonym.

Rolnictwo i leśnictwo
W przypadku zwierzyny płowej oraz dzików
Zastosowanie na całej powierzchni: 5l/ha koncentratu rozmieszać w 200-300l wody i pokryć powierzchnię.

Bariera zapachowa: 2l/ha (400m) "anti-bissan" rozmieszać w 50l wody i rozprowadzić na szerokości ok. 2 metrów.

Zastosowanie:

Kształtowanie krajobrazu
Sadownictwo
Szkółka drzewek
Ogrodnictwo
Hodowla drzew owocowych
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