Raid Active Paper Fresh Flower 350000021580
SKU 656754
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CZ
aktivní závěs
Hubí dospělé moly a jejich larvy.
čerstvé květy
4 kusy
Chrání vaše oděvy před poškozením.
Ochrana až 3 měsíce!
Nezanechává skvrny.
Woolmark Symbol
Vhodné pro kašmír a hedvábí.
Raid® proti molům aktivní závěs čerstvé květy, insekticid chrání vaše oděvy v zásuvkách i šatnících proti molům šatním.
Impregnovaný papír s účinnou látkou poskytuje ochranu až 3 měsíce. Závěs uvolňuje příjemnou čerstvou květinovou vůni.
Nezanechává skvrny na kašmíru, hedvábí ani vlně. Návod pro použití: Závěsy vyjměte z obalu a oddělte od sebe. Optimální je
použít 4 závěsy/m3 prostoru. Do každé zásuvky vložte jeden závěs. Do jednodveřového šatníku vložte dva, do dvoudveřového 4
závěsy, atd. Použijte otvor v závěsu k zavěšení nebo přípravek volně položte na polici. K dosažení co nejlepší ochrany, vyměňte
závěsy po 3 měsících.
Raid® proti molům aktivní závěs čerstvé květy. UPOZORNĚNÍ: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Používejte dle
návodu. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Nedotýkejte se
závěsu. Po použití si umyjte ruce. Používejte pouze v místech mimo dosahu dětí a zvířat. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními
upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2naphthyl)ethan-1-one. Může vyvolat alergickou reakci. Účinná látka: 0,27 g transfluthrinu ve 100 g přípravku (6,7 mg/závěs).
Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale. Prázdné obaly a závěsy 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,
tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.
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EAN code:
N NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ /NEBEZPEČNÝ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Size symbol: 4 pc
Manufacturing date (MAN)

- Greenpoint symbol
- Package symbol: 21 PAP

