
 

 

 کلینیت ردما

Red Mite Clean 

کلین محصولی است که به روش  تردمای

فیزیکی همه حشرات موذی مخصوصا کنه قرمز 

 برد. مرغی را در هر رده سنی از بین می

فاقد هر گونه ماده شیمیایی سمی این محصول 

بوده و با تاثیر فیزیکی خود موجب خشک شدن 

پوسته کیتینی بدن حشرات شده و آنها را می 

 کشد.
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این محصول به علت اینکه از ذرات بسیار 

ریز تشکیل شده با نفوذ در ریزترین منافذ و 

ترک ها و با پوشاندن همه سطوح بدن 

حشرات و منافذ تنفسی آنها موجب مرگ 

 نها می شود.آ

برای تاثیر بهتر باید تمامی سطوح کامال 

 خشک و فاقد هر گونه رطوبت باشد.

دمای محیط باالتر باشد همچنین هر چه قدر 

حشرات و کنه ها زودتر از بین خواهند 

  رفت.
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 روش مصرف:

شستشو و  از خارج کردن هر گونه مواد زائدپس 

 کامل محیط با استفاده از گرد پاشخشک شدن 

 ردمایتهر متر مربع از  گرم در 08ن به میزاپشتی 

 کف، سقف و دیوارها() کلین را بر روی تمام سطوح

 کانال کود یا نوار کود بپاشید.و تجهیزات به ویژه 

 

موجب کارایی کامل این ماده می شود  خشک بودن کامل محیط

همچنین هر چه دمای محیط باالتر و رطوبت نسبی هوای محیط کمتر باشد 

  جواب بهتر و سریعتر بدست می آید.
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 رد پاشی استفاده از ماسک و عینک الزامی است.گدرهنگام 

روز سطوح را با آب شسته و سایر عملیات آماده  5پس از 

 دهید. سازی را انجام

 هشدار ها: 

از پاشیدن گرد در محیطی که انسان یا حیوانات زندگی می کنند جدا 

 خود داری کنید. 

تحریک وست و دستگاه تنفس موجب کلین با پ ردمایتتماس گرد 

 پوست و سرفه شدید می گردد. 

استفاده و دستکش ماسک  ستفاده و گرد پاشی حتما از عینک،در هنگام ا

  گردد.

 مصرف:موارد 

 پاکسازی سالن های مرغداری از کنه قرمز و حشرات
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