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Капан за мухи Gold Stick 24“ 

 

Предназначение: Готов за употреба капан за мухи с дължина 61 см (24 инча), с два вида 

хранителни примамки и леплива повърхност, защитена от случайно докосване с пръсти. С 

конструкция, която скрива от погледа неприятната гледка на уловените мухи. Не съдържа 

токсични вещества, може да се изхвърля на местата за битови отпадъци. За употреба на 

закрито и открито в офиси, жилища, гаражи, ферми, селскостопански постройки, обори и в 

близост до контейнери за смет. Особено подходящ за хранителни обекти или там, където 

употребата на токсични примамки е забранена или нежелана. Този капан е резултат от дълги 

години на проучвания върху поведението и привличането на мухите. Включените в състава 

му примамки са доказали високата си ефективност при много видове мухи. Безопасен е за 

употреба в присъствието на деца и домашни любимци.   

Произведено в САЩ. 

 

Указания за употреба:  

1. Извадете навън изреза на дясната страна на кутията. Внимателно освободете 

перфорацията от изреза до горния край и след това до долния.  

2. Хванете здраво горния край на кутията и освободете перфорацията горе по трите страни, 

като започнете отдясно наляво. След това от горе до долу по лявата страна. Отделете 

капака. 

3. Поръсете цялата гранулирана примамка по жълтата леплива повърхност и/или капнете 

няколко капки от течната примамка. Гранулите дават дълъг остатъчен ефект, а течността 

има моментално привличащо действие. При употреба на закрито капнете 1-2 капки, а на 

открито 2-5 капки. 

4. При употреба на закрито -  поставете капана на перваза на прозореца, без да го вадите от 

кутията. На открито - окачете го да виси, като преди това внимателно го извадите от 

кутията и махнете долната пластмасова чашка, за да не събира вода.  

Внимание: Пазете от достъпа на деца и домашни любимци. В случай на контакт с лепилото, 

използвайте растително или минерално масло, за да го отстраните от кожата. При попадане 

на лепило върху пода или други повърхности, почистете с разредител за боя.  

 

Съдържание: 1 капан + 1 пакетче с гранулирана примамка + 1 тубичка с течна примамка. 

 

Производител: AP&G Co. Inc., 170-53rd. St., Brooklyn, NY 11232, USA   

 

Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти“ ЕООД, 1517 София, ул. “Бесарабия” № 52, 

телефон: (02) 945 14 95, www.bugaway.info, www.pcp-bg.com, е-мейл: office@pcp-bg.com 

 

 

 


