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Mouse Trap  
Ποντικοπαγίδες σε δισκάκι με κόλλα για ποντίκια 

 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ποντικοπαγίδες σε 2 πλαστικά δισκάκια με ειδικό δόλωμα, εξασφαλίζουν  την απαλλαγή από μικρά ή μεγάλα 

ποντίκια με την μέθοδο της ακινητοποίησης. Για καλύτερα αποτελέσματα τοποθετήστε τις παγίδες κατά μήκος 

του πατώματος, στις χαραμάδες των τοίχων ή στο πίσω μέρος των ντουλαπών.   

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ     

 Διατίθεται σε 2 διαστάσεις. 

 Οικονομική συσκευασία, περιέχει 2 παγίδες. 

 Μεγάλη συγκολλητική ικανότητα. 

 Τοποθετείτε ευκολά. 

 Δεν ξεραίνεται. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  

1. Ανοίγετε την συσκευασία και τοποθετείτε σε 

σημεία που υπάρχει η υποψία για ποντίκια και 

τρωκτικά. 

2. Το ποντίκι ακινητοποιείται πάνω στο δισκάκι. 

3. Όταν το ποντίκι κολλήσει στην παγίδα, πετάξτε 

το μαζί με την παγίδα. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Συσκευασίες Medium & Large  

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Στη περίπτωση που έρθετε σε επαφή με την κόλλα, 

αφαιρέστε την μεγαλύτερη ποσότητα με χαρτί,  

περάστε τα σημείο με οινόπνευμα και ξεπλύνετε με 

άφθονο νερό.  

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με 

τρόφιμα, ανθρώπους, ζώα. Μην αποθηκεύεται σε 

σημεία που έχει ήλιο ή ζέστη ή σε θερμοκρασίες 

άνω των 30°C.  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και 

απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε 

ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 
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I.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  

         Τ: 210 5722872 

F: 210 5786255 
E: info@newline.gr 

          W: www.newline.gr 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της 

εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους 

είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και 

τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.  
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