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Леплива плоскост 48WRG  

за плъхове и мишки  

(при ниски температури) 

 

Предназначение: Готова за употреба плоскост с размери 13 х 26 см. Предназначена за 

употреба в условия на ниски температури (до -18ºС), където другите лепливи плоскости биха 

замръзнали (неотопляеми мазета, тавани, гаражи, складове, зазимени летни вили, 

индустриални фризери и др.). Съдържа примамка с аромат на вишни. Слага край на 

умирането на гризачи в кухини и двойни стени. Удобно изработена така, че пръстите да 

нямат контакт с лепилото. Особено подходящи за хранителни обекти или там, където 

употребата на токсични примамки е забранена или нежелана. Безопасна за работа, замества 

пружинните убиващи капани. Може да се използва самостоятелно или в дератизационна 

кутия.  

Произведено в САЩ. 

 

Указания за употреба:  

1. Отделете двете лепливи плоскости една от друга. 

2. Поставете лепливите плоскости на пода в ъглите, надлъжно по протежение на стените, 

под палета и стелажи в зоните, където сте наблюдавали следи от активност на гризачи, на 

интервали 1,5 – 2,5 метра за мишки и 3,5 – 4,5 метра за плъхове. 

3. За да не се извличат от едри плъхове, можете да ги закрепите към пода, первази, греди, 

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

Catchmaster. 

4. В условия на запрашеност, използвайте капака за лепливи плоскости 48TG на 

Catchmaster, за да ги запазите от запрашаване и удължите живота им. 

5. Ако в рамките на 5-7 дена не сте уловили гризачи, преместете лепливите плоскости на 

друго място. 

Забележка: Не поставяйте лепливите плоскости върху тръби по които тече гореща вода или 

пара. Този продукт не е предназначен за употреба в условия на високи температури. 

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. 

 

Съдържа: 2 бр. 

 

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

 

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

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


