Raid Liquid Electric Vapouriser 1,2 % Etoc refill 631239/001
SKU 865432
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CZ
Outside:
45 nocí/1 náplň/Proti komárům/Stálá ochrana!
Raid elektrický tekutá náplň, insekticidní přípravek pro domácí použití. Poskytuje velmi účinnou ochranu, působí
rychle a trvale proti komárům a ostatnímu drobnému létajícímu hmyzu. Účinně odpuzuje létající hmyz a to i při
otevřených oknech a rozsvícených světlech až po dobu 45 nocí, při použití 8 hodin/noc.
Upozornění: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Používejte podle návodu. Uchovávejte odděleně od potravin,
nápojů a krmiv na chladném, suchém a dobře větraném místě. Účinná látka: 1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.
Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Distributor: S.C. Johnson,
s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/. Minimální doba
skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale. Made in EU. Další upozornění a návod pro použití
je uvnitř obalu.
Inside:
Upozornění: Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Nedotýkejte se
el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Během
používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se knotu. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária,
akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. Při požití si vypláchněte
ústa velkým množstvím vody (nepolykejte), vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a předložte etiketu. Při styku s kůží
potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou.
Návod pro použití: 1. Odstraňte uzávěr a náplň zašroubujte do el. odpařovače. 2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve
svislé poloze. 3. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda a výrobek začne pracovat.
Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě.
Ochrání místnost do 20 m3. Pro optimální účinek, aktivujte odpařovač s 30 minutovým předstihem.

-

Package symbol: 21 PAP
Greenpoint symbol
EAN code
N Nebezpečný pro životní prostředí/Nebezpečný pre životné prostredie
Size symbol: 26 ml e

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je trojúhelník skládající
se ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným
identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód, objem 26 ml, datum výroby, metrologické e. Pozor, na správnou
velikost výstražného symbolu N-Nebezpečný pro životní prostředí a Nebezpečný pre životné prostredie.

