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Faktaark med teknisk informasjon
PRONAFIT røyktabletter (PRO-SMOKEtm)
Pronafit Smoke pellets som inneholder urter og eteriske oljer, og tilbyr en todelt bedre effekt på
helsen til duer og andre fugler.
Først av alt virker ProSmoke mot alle slags parasitter som små møll, eller midd, lus etc.
ved hjelp av et såkalt "Røyk-bad".
For det andre gir dette en positiv effekt ved å rense nesen og bronkiene og bidrar til å unngå
problemer, slik som kulde, bihulebetennelse, bronkitt og tørt og vått slim.
Fugler kan enkelt og trygt tåle "Røyk-bad" behandling i deres habitat, og vil få tilbake sin naturlige
vitalitet og fitness, noe som vil merkes bedre på deres helse og forestillinger.
Den typiske røykgenerator består av en pyro-teknisk, eller varme-produserende blanding som
brenner jevnt når den er antent. Intimt blandet med det er urteinnhold som er nødvendig.
Når generatoren(tabletten) er antent, blir urtene oppvarmet og kommer ut av generatoren som
damp. Dampen kondenserer på kontakter i relativt kald luft, til partikler på rundt en million av en
meter i diameter. Disse vises som en røyk.
Røyken fordeler seg svært likt, og homogent i hele volumet der det er anslått ved hjelp av
konveksjon.
Et teppe av lagdelte skyer er et resultat av den spesifikke sammensetningen av PRO-Smoke.
PRO-SMOKE røykdamp vil minst omfatte et volum på 75 M3. Er rommet den skal brukes i
mindre så del tabletten i forhold til rommets størrelse.

Sikkerhet ved bruk
Sett røyktabletter på en stein, flis
eller terrakotta-bollen før du
tenner på, for å unngå å brenne
eller lage svimerker, på grunn av
kontakt med brennbart gulv
paneler eller tre bære materialer.

Hold flammekilden så lenge i
kontakt med blokken at den selv
fortsetter.

Ikke ta på det gjenværende, før
etter slukking, vent i minst 15
minutter for å være sikker på
trygg avhending.

