Грижа за пчелите
Специално разработен за пчеларите, спира кръстосаното замърсяване, убива микробите!
Модерна концепция за пчеларите, която осигурява: хигиенично чисти и свободни от болести
оборудване, инструменти, кошери и работно пчеларско облекло.
ФилоТрин действа бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно, ефективно предпазва от
разпространение в пчелина на причинители на заболявания по пчелите.
Състав: хлорхексидин диглюконат 1,0 %, изопропилов алкохол 3%

Предназначение: За почистване на кошери и всички части на кошерите, рамки, оборудване
и инструменти, пчеларско облекло, водоустойчиви повърхности в помещенията за добив
на мед.
ФилоТрин е създаден, за употреба в пчеларската практика. Опитните пчелари знаят, че добрата
хигиена е фактор предпазващ пчелите от болести и пчеларите от икономически загуби.
ФилоТрин предпазва от пренасяне на болести от едно пчелно семейство на друго.
ФилоТрин може да се използва за почистване на всяка повърхност в кошера и помещенията за добив
на мед, на инструменти, оборудване и др.
ФилоТрин при правилна употреба не може да навреди на пчелите или пчеларя.
ФилоТрин се основава на комбинация, използвана за почистване в болници, в хранително-вкусовата
промишленост, обществени сгради и училища.
ФилоТрин е специално разработен за използване от пчеларите, независимо дали са любители или
професионалисти.
Почистването с ФилоТрин защитава от множество различни инфекции, причинени от бактерии, вируси
и гъбички.
ФилоТрин е лесен за употреба, просто се нанася върху всички повърхности и се оставя да изсъхне
естествено.
ФилоТрин се употребява след механично отстраняване на грубите замърсявания.
ФилоТрин има много слаба миризма, която изчезва за кратко време след употребата му.
С ФилоТрин можете да бъдете сигурни, че когато кошерите ви се заселят отново, те ще бъдат чисти и
свободни от болести.
ФилоТрин - безопасно за употреба оборудване, инструменти, кошери и пчелни облекла, хигиенично
чисти и без болести.
Обработката на кошера с ФилоТрин е ефективно срещу:
- Спорообразуващи причинители на заболявания при медоносните пчели Нозематоза,
Европейски и Американски гнилец, Варовито и Каменно пило и др.;
- Бактериални инфекции
- Инфекции причинявани от плесени и дрожди
Почистването на частите на кошерите при прибирането им в склада и преди повторна употреба
предотвратява разпространението на болести.
Както при всички почистващи продукти, силно препоръчваме да носите лично защитно облекло,
особено ръкавици и предпазни очила. Може да предизвика алергични реакции. Избягвайте изпускане
във водната среда. При поглъщане изплакнете устата и не предизвиквайте повръщане. Ако е в
очите, изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете
контактните лещи, ако има такива и продължете да изплаквате.
Внимание: Използва се само за почистване.
Не позволявайте на продукта да влиза в контакт с пчелите
Да се съхранява на недостъпно за деца място. Да не се яде, пие и пуши по време на работа.
Използвайте предпазни ръкавици, очила и облекло.
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