
FUMI
BLOCK

HOẠT CHẤT CHÍNH
Formaldehyde 37%

Làm trống chuồng trước khi sử dụng sản phẩm (không
chứa thức ăn và động vật). 
Mỗi một bánh Fumi Block sử dụng cho 350 m3. 
Đóng tất cả các cửa chính và cửa sổ ở trong chuồng.
Người thực hiện khử trùng cần đeo bao tay và khẩu
trang. 
Mở gói sản phẩm và để trên nền chống cháy hoặc
mâm và bắt đầu châm lửa từ rìa bánh Fumi Block.
Cho ngọn lửa bao phủ toàn bộ sản phẩm và để cháy
hoàn toàn trong vòng 10-15 phút.
Sau khi đốt cháy, lượng khói bao phủ hoàn toàn
không gian chuồng thì dập lửa. Trong 2-3 tiếng đồng
hồ, khi đó forrmaldehyde được giải phóng. Tuy nhiên,
nên để yên trong vòng 8 giờ đồng hồ. Sau 8 giờ mở
hết tất cả các cửa thông gió, sau khi không khí trong
chuồng được trở lại bình thường thì có thể cho phép
ra vào chuồng. 
Liên lạc với cơ sở y tế gần nhất trong trường hợp bị
ngộ độc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thuốc sát trùng sạch sâu

CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG
Số 7-9, đường số 7, khu phố 4, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6685.0901

 

Quy cách sản phẩm: Gói 725 gram.
HSD: 2 năm kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh lửa.
Nhà sản xuất:
Royal Ilac San. Ve Tic. Ltd. Sti
Organize San. Bolgesi 23.Cadde No:5
Melikgazi Kayseri Thổ Nhı ̃Kỳ.

KHUYẾN CÁO
Chỉ sử dụng Fumi Block khi có trang thiết bị bảo hộ lao động (khẩu trang, găng tay). 
Để xa tầm tay của trẻ em.
Nguy hiểm nếu nuốt phải sản phẩm.
Không nên hít không khí trong chuồng khi đang sử dụng sản phẩm trong một thời gian
dài.
Có thể gây kích ứng mắt và đường hô hấp.
Có thể gây kích ứng da, rửa thật sạch bằng nước.


