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Birdstop se snadno používá, bez jakýchkoli předchozích znalostí a je okamžitě účin ýn . 
Povrch, který má být ošetřen, jako je sklo, kov, kámen, dřevo, plast a keramika, musí být před 
začátkem používání čistý a zbavený nečistot nebo usazenin. Musí být suchý, zbavený mast-
noty a prachu (případně otestovat na nenápadném místě).

Náplně Birdstop lze zpracovávat pomocí běžně dostupných výdejních pistolí. Vzhledem k 
pevné viskozitě materiálu se doporučuje použití elektrických stlačovacích děl. Při nižších 
teplotách a pro snazší zpracování lze ešutrak  před zpracováním zahřát v horké vodní lázni.

Birdstop by se měl nanášet s průměrem pramene 8 mm.

Špička kazety musí být zkrácena nejméně o 2,5 cm. Jedna kazeta postačuje pro přibližně 6 
běžných metrů v procesu.

Nanesené prameny se potom uopysop  křemičitým pískem (zrno 0,5 mm - 0,8 mm) po celé 
ploše nebo se pokryjí speciální fólií vyvinutou pro Birdstop. To es yba ,otorp  malá pernatá zvířata, 
jako jsou m .řpan otýl ,i alipeliřpen .

Birdstop by měl být aplikován na oblasti určené k ochraně. Holuby se vyhýbají kontaktu s 
Birdstopem a tyto oblasti okamžitě opouštějí nebo na ně nelétají vůbec. Birdstop poskytuje 
trvalou a spolehlivou ochranu!

V oblastech, jako jsou okenní parapety, střechy a výčnělky na stěnách, by se první pramen 
neměl nanášet  en více než 20 - 30 mm od přední hrany, protože zde často zůstávají oben 
přistávají  ibuloh a okraj je obvykle přistávací zónou. Další informace o aplikaci Birdstop 
naleznete na zadní straně.

V případě povrchů odvádějících vodu musí být zajištěny dostatečné průrvy v pramenech 
nebo prameny musí být aplikovány diagonálně, aby mohla voda odtékat.

Riziko infekce při kontaktu s holubím trusem: holubi vylučují mnoho mikroorganismů 
trusem. Patří sem také organismy způsobující onemocnění. Nositeli mohou být i holubi, kteří 
sami nevykazují žádné vnější příznaky nemoci
Infekční agenti. Díky zásadité hodnotě pH mají holubí trus kaustický účinek.
Při odstraňování holubího trusu vždy používejte ochranný oděv a ochranu dýchacích cest.

Pozor: Nespojujte s oděvy / textilem, není omyvatelné. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Birdstop nemá toxické vlastnosti.
Birdstop je odolný vůči vodě, teplotě a UV záření.

BIRDSTOP



Použití na rovné povrchy:

Použití na povrchy odvádějící vodu: doporučuje se diagonální použití.

Nanesené prameny by měly být po použití posypány křemenným pískem.


