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CZ
Unscented**/ účinná ochrana proti létajícímu hmyzu* / PROTI KOMÁRŮM A MOUCHÁM / bez přidané vůně
Biolit® proti létajícímu hmyzu bez parfemace, insekticíd ve spreji poskytuje účinnou ochranu před mouchami, komáry a dalším létajícím
hmyzem (vosami, sršni a moly)*. Kromě jiných syntetických složek obsahuje také insekticidní pyrethriny, které jsou získané z květů
chryzantém. Přestože produkt neobsahuje parfémy, může být lehce cítit**.
Návod pro použití: Před použitím protřepte. Zavřete dveře a okna. Otočte dýzu nádobky směrem od obličeje a stiskněte aplikátor.
Nádobku držte v co nejvíce vzpřímené poloze. Natočte nádobku nahoru a nastříkejte přípravek do vzduchu v místnosti. Aplikujte ze
vzdálenosti cca 1 metr od tapet, interiérových stěn a předmětů. V případě nestálých povrchů před aplikací nejdříve na skrytém místě
vyzkoušejte, jestli přípravek nezpůsobuje tvorbu skvrn nebo poškození. V místnosti se standardními rozměry přípravek nastříkejte
krátkými stlačeními, které celkově nebudou delší než 6 sekund. Místnost nechejte uzavřenou přibližně 15 minut. Před opětovným vstupem
ji důkladně vyvětrejte. Pro rychlou likvidaci hmyzu nastříkejte přípravek přímo na hmyz ze vzdálenosti 45 cm. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
Biolit® proti létajícímu hmyzu bez parfemace.
Nebezpečí
Účinné látky: 0,25 g pyrethriny a pyrethroidy, 1,05 g piperonyl butoxid ve 100 g přípravku.
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
Používejte dle návodu. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a
zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě
potravin a nádobí. Nestříkejte na osoby a zvířata. Nestříkejte na tapety. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů a stěn. Používejte
pouze v dobře větraných prostorách.
Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.
Made in EU. SC. Johnson by SC Johnson WAX BV, Mijdrecht Straat 81, Mijdrecht, Netherlands, Tel: +31-297-29-22-00.
www.scjohnson.com
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EAN code:
Signal Word: Nebezpečí
Size symbol: 400 ml e 520 3
Manufacturing date (MAN)
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Greenpoint symbol
Package symbol: 40 FE

