Raid Mosquito Mat Refill 350000011516
SKU 609651
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CZ
Proti komárům/Náhradní náplň pro elektrický odpařovač/Až 12 hodin!/Rychlý a trvalý účinek!/30 kusů
Raid® elektrický suchý polštářek-náplň, insekticidní přípravek proti komárům. Díky účinnému složení poskytuje přípravek
ochranu proti komárům až 12 hodin. Účinné látky: 4,6 g d-allethrinu (40 mg/polštářek) a 1,03 g piperonyl butoxidu (9 mg/polštářek)
ve 100 g přípravku. UPOZORNĚNÍ: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Používejte podle návodu. Nedotýkejte se odpařovače kovovými
předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Během používání odpařovač ničím
nezakrývejte. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Po použití si
umyjte ruce. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení. 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. 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. Prázdný obal a polštářky zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Návod pro použití je na
vnitřní straně balení.
Výrobce: Zobele Holding S.p.A. sita in Via Fersina, 4-38123 Trento (TN). Itálie.
Inside:
Návod pro použití: Polštářek umístěte do odpařovače na střed mřížky tak, aby laminovaná strana směřovala dolů. Odpařovač zapojte
do odpovídající zásuvky (vertikálně nebo horizontálně). Přípravek začne působit během 15 minut. Ztráta účinnosti je signalizována
změnou modrého zabarvení polštářku. Odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte polštářek. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě.
Polštářky lze používat v odpařovačích Raid®. Ochrání místnost do 20 m3. Ve větších místnostech je nutné použít více odpařovačů.
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EAN code
N NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/NEBEZPEČNÝ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Manufacturing date (MAN)
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Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

