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Front:
Proti lezoucímu hmyzu/Účinkuje rychle a efektivně
Back:
Marketing text:
Baygon prášek proti mravencům a ostatnímu lezoucímu hmyzu–insekticidní práškový přípravek proti
mravencům, ale také švábům, štěnicím, blechám a dalším. Přípravek nesmí být používán v nemocnicích, jeslích a
školkách.
Usage Instructions: Návod pro použití: Aplikujte posypem na místa, kde se hmyz skrývá nebo často vyskytuje,
jako jsou praskliny, spáry, prostor pod umyvadly, dřezy, místa kudy hmyz do místnosti, bytu nebo domu proniká,
okolo potrubí, za záchodové mísy, za kuchyňskou linku, šatní skříně a pod ně, ale i na další místa, která jsou těžko
přístupná. Přípravek je vhodný k vytvoření ochranných bariér jako prevence proti průniku lezoucího hmyzu.
Používá se v množství asi 1 g na m2. Po použití nádobku opět uzavřete. Po 24 hodinách je třeba prášek omýt
z povrchů, které přijdou do přímého kontaktu s potravinami a lidmi.
Warnings: Upozornění: Používejte podle návodu. Obsahuje inhibitor cholinesterázy. Atropin je protijed, ale měl
by se podávat, jen objeví-li se symptomy jako jsou slabost, stažený hrudník, rozmazané vidění, nereagující
zřítelnice, slinění, pocení, nevolnost, zvracení a křeče v břiše. Během používání nejezte, nepijte a nekuřte.
Nesypejte na osoby a zvířata. Chraňte oči, pokožku a sliznice. Během používání chraňte potraviny, zařízení
k přípravě potravin a nádobí. Po aplikaci si opláchněte a osušte ruce. Skladujte v chladnu, suchu v dobře větraném
prostoru, odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Chraňte před zvlhnutím. Nepoužívejte blízko výskytu
potravin nebo předmětů, které přijdou do přímého kontaktu s lidmi. Záměrné nesprávné použití a vdechování
obsahu může být škodlivé nebo smrtelné.
First aid instructions: Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při nadýchání odsuňte postiženého od zdroje
expozice a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se potíže. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte
vodou a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení. Odstraňte přípravek z úst, důkladně je
vypláchněte vodou (nepolykejte) a zajistěte lékařské ošetření. Předložte lékaři obal nebo označení.
Ingredients:
Účinná látka:
Risk phrases:
Specifická rizikovost:
Safety phrases:
Pokyny pro bezpečné nakládání:

Distributor:
Distributor:
Manufactured:
Výrobce:
Waste elimination sentence:
Expiry date:
Minimální doba skladovatelnosti:

1,0 g propoxuru ve 100 g přípravku.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

vyvolat

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S22 Nevdechujte prach.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
tento obal nebo označení.
S.C. Johnson, s. r. o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, IČO:
601 99 075, tel.: 225557500.
Pro SC Johnson vyrábí Sinapak S.n.c., Strada Per San Cipriano
5, 27049 Stradella, Itálie.
Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu
se zákonem o odpadech.
3 roky od data výroby uvedeného na obale.

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je trojúhelník skládající se
s číselným identifikačním kódem 2 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným
ze tří šipek
identifikačním kódem HDPE! Dále EAN kód, hmotnost 100 g, datum výroby, metrologické e.

