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Reinigt meer met minder moeite !
Alles voor hygiëne en schoonmaak.

X-one Insecticide

• Vliegen verjagen zonder moeite d.m.v. automatische diffusie 
met de X-one dispenser.

• 100% natuurlijk plantaardig product
• Binnenshuis, kennels, dierenartspraktijken, magazijn, open-

bare gebouwen en stallen.
• Eveneens met open deuren heeft dit product een doeltref-

fende werking.
• Onschadelijk voor mensen, dieren en milieu
• Toelatingsnummer: 4807 / B

Bestrijdt vliegen, fruitvliegen, muggen, stalvliegen,...

VLIEGENPLAAG
Er zijn een aantal vliegensoorten die vaak in en rond de woning voorkomen. Dit zijn vooral huis- of kamervliegen (Musca domestica 
of Fannia), vleesvliegen (Calliphora spp. of bromvliegen in de volksmond), fruitvliegen en enkele andere soorten die op uitwerpselen 
en/of voedsel leven.

Vliegen kunnen de gezondheid schaden doordat ze ziektekiemen naar voedsel kunnen overbrengen. Vliegen kunnen bacteriën, 
virussen en parasitaire wormen oppikken tijdens het eten van afval, rottend vlees en mest en deze overdragen op het eten van men-
sen bij een volgende ‘landing’ of via hun uitwerpselen. Deze ziekteverwekkers kunnen infectieziekten zoals ziekten van het maag-
darmstelsel veroorzaken bij de mens.

 ± Ook 100% efficiënt tegen muggen.
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Technische gegevens 
• uitzicht: aerosol   
• kleur: lichtgeel    
• reuk: kenmerkend      
• houdbaarheid: onbeperkt bij kamertemperatuur in gesloten verpakking.
• stabiliteit: bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
• verpakking: 12 x 250ml (1x250ml = 3.000 dosissen)

Gevarenaanduidingen
H222  Zeer licht ontvlambare aerosol. 
H229  Houder onder druk kan ontploffen bij verwarming 
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen langs termijn schadelijke effecten.

Veiligheidsaanbevelingen
P101  Als medisch advies : ter beschikking houden van de verpakking of het etiket. 
P102  Buiten het bereik van kinderen. 
P103  Lees het etiket voor gebruik. P210 Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / 
  hete oppervlakken. - Niet roken. 
P211  Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen. 
P251  Houder onder druk: niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik. P270 
  Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
P410 + P412  Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50° C / 122 ° F 
P273  Voorkom lozing in het milieu.

Vraag steeds de gepaste MSDS voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

HOE GEBRUIKT U X-ONE ?
Handmatig of bij voorkeur automatisch via de X-one dispenser . 
X-one Aerosol is eveneens compatibel met een Swak dispenser.

• Volledig automatische werking
•  Instelbaar in 3 verschillende interval standen: 7,5 / 15 of 30 minuten
• Instelbaar dag en nacht
• Voeding: Batterijen (niet meegeleverd)

Let op: Niet rechtstreeks op voorwerpen en wanden richten, houdt minimaal 60 cm afstand.

X-One is gebaseerd op 100% natuurlijke PLANTAARDIGE basis van Pyrethrum.  
X-one heeft een Belgische registratie en is geschikt voor horeca, voedingsindustrie, binnenshuis, kennels, dierenartspraktijken, 
magazijn, en stallen.

Aangezien Pyrethrum snel in water en kooldioxide ontleedt onder zonlicht of in de lucht, wordt het beschouwd als de veiligste 
natuurlijk 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.


