
X-one insecticide aerosol is goedgekeurd om professioneel vliegen, 
fruitvliegjes, muggen, stalvliegen te bestrijden. 
Vliegen verjagen zonder moeite d.m.v. automatische diffusie met de X-
one dispenser. 

TECHNISCHE FICHE

Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het 
naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

X-ONE
INSECTENBESTRIJDER 

EIGENSCHAPPEN 
Het middel om wat te doen tegen vliegen of vliegende insecten geschikt voor horeca, voedingsindustrie, binnenshuis, kennels, die-
renartspraktijken, magazijn, openbare gebouwen en stallen. 
Eveneens met open deuren heeft dit product een doeltreffende werking. 

Onschadelijk voor mensen, dieren en milieu
Toelatingsnummer: 4807 / B
Eveneens 100% doeltreffend tegen muggen

X-One is gebaseerd op 100% natuurlijke PLANTAARDIGE basis van Pyrethrum.

Kenmerken:
•    100% natuurlijk plantaardig product
•    Dispenser instelbaar van 1 tot 60 minuten
•    Instelbaar dag en nacht
•    Onschadelijk voor mensen, dieren en milieu
•    Op basis van zuivere natuurlijke Pyrethrum ideaal voor gebruik in woonkamer, keuken, slaapkamer, caravan, tent, kennels en 

stal

Aangezien Pyrethrum snel in water en kooldioxide ontleedt onder zonlicht of in de lucht, wordt het beschouwd als de veiligste natuur-
lijk insecticide. X-one laat geen residu achter en is niet schadelijk voor warmbloedige dieren en mensen.

Pyrethrum is een goed werkend middel zonder de dat resistentie bij de insecten optreedt. Het is een contact-insecticide met een 
snelle werking (‘knock down effect’). Zo kan het spray-product dat met Pyrethrum wordt geformuleerd veilig worden gebruikt om 
insecten in het huishouden te doden. Daarnaast kan het effectief zijn in de tuinbouw op allerlei gewassen.

GEBRUIK
De X-one dispenser  is geschikt voor oa. X-one, Swak en Air Freshener.
X-one Aerosol is eveneens compatibel met een Swak dispenser.

TECHNISCHE GEGEVENS 

Houdbaarheid Vorstvrij bewaren

Stabiliteit Onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking

Bewaar het product in originele gesloten verpakking en 
bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.

Verpakking 12 x 250ml

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik
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