
Produkt łatwopalny. Działa drażniąco na drogi oddechowe. 
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc 
w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie 
może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą 
wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może 
powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany 
w środowisku wodnym.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami 
dla zwierząt. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu 
- nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością
wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież 
ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub 
ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij 
porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. 
Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć 
na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Z 1 litra koncentratu Milben X otrzymuje się 50 litrów 
roztworu użytkowego, który wystarcza na 1500m² 
powierzchni.

Zalecana dawka wynosi 30 – 50ml roztworu na 1m². 
Starannie zwilżać szczeliny i inne trudnodostępne miejsca.

Uwaga:
Zawiera: alfa-cyjano-3-fenoksybenzylo (1S,3S)-3-
(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropano 
karboksylan; solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory 
lekkie aromatyczne

Środki ostrożności: 
Przeczytać etykietę i instrukcję przed użyciem. 
Zdjąć natychmiast odzież zanieczyszczoną produktem.  
Dodatkowe informacje odnośnie do zagrożeń, warunków 
przechowywania i środków ostrożności wymaganych 
przy pracy z Milben X znajdują się w karcie charakterystyki. 

MILBEN X  

100 ml

Data ważności: 3 lata od daty produkcji (na opakowaniu). 

Dystrybutor:  
ROLVET J. i B. Napierała sp. j.
ul. Nowotomyska 33; 64-310 Lwówek
tel.:   61 44 12 200, faks:  61 44 12 213 
e-mail: rolvet@rolvet.pl, www.rolvet.pl

AVESPHARM
αPL3015060p 

ul. Poznańska 19 
64-300 Nowy Tomyśl                             

GABINET WETERYNARYJNY
ul. Nowotomyska 33, 64-310 Lwówek
tel. 061 44 12 200, fax. 061 44 12 213
gabinet@avespharm.pl

www.e-animal.pl

WETERYNARYJNE 
CENTRUM 

ZDROWIA GOŁĘBI

Sposób użycia:

Rozpuścić 1 litr koncentratu Milben X w 50 litrach wody.  
Sporządzonym roztworem opryskiwać ściany, podłoża,  
konstrukcje klatek, rurociągi, taśmociągi, karmidła 
i inne urządzenia znajdujące się w kurniku. 

Oprysk można przeprowadzać przy obecności ptaków, nie 
opryskiwać bezpośrednio ptaków. Stosować wyłącznie 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Zabieg zaleca się powtarzać co 5-6 tygodni.

 

• Płynny koncentrat 
do utrzymania 

higieny w kurnikach. 

ZALETY PRODUKTU

• Przeznaczony
do spryskiwania 

pomieszczeń, klatek, 
taśmociągów, karmideł

 i innych urządzeń 
znajdujących się w kurniku.

• Zalecany jest do stosowania 
w hodowli kur niosek
 w chowie klatkowym 

i ściółkowym.

• Roztwór roboczy można 
stosować w obecności kur.

Nie stosować na ptaki.

SZKODLIWY NIEBEZPIECZNY 
DLA ŚRODOWISKA

Opakowanie zwrotne podlega kaucjonowaniu.

PTASZYNIEC


