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CZ
CEDR/ZABÍJÍ MOLY/ÚČINKUJE CELOU SEZÓNU!
Raid® proti molům gel Cedr, insekticidní přípravek ochraňuje po dobu jedné sezóny (3 měsíce) oděvy proti
šatním molům a zanechá je příjemně provoněné. Návod pro použití: 1. Oddělte sáčky od sebe. 2. Částečně
odtrhněte lepenku ze spodní zadní části sáčku. 3. Odstraňte fólii. 4. Zasuňte úchytku spodní části lepenky do
otvoru na zadní straně sáčku 5. Zavěste sáčky do skříně, postavte je do zásuvky nebo na polici. 6. Zamezte
přímému kontaktu polopropustné membrány s oděvy a plasty. Používejte 2 sáčky/0,5 m3 prostoru. Na začátku
sezóny, případně pokud gel vyschne nebo vůně vymizí, přípravek vyměňte. Přípravek je účinný 3. den od
umístění. Po manipulaci se sáčky si umyjte ruce. UPOZORNĚNÍ: Vysoce toxický pro vodní organismy, může
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým
množstvím vody. Nevylévejte do kanalizace. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení. Používejte dle návodu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte jen
v místech nedostupných dětem a zvířatům. Chraňte před mrazem. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně
omyjte vodou a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění. Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného
odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Účinná látka: 0,15 g transfluthrinu ve 100 g přípravku. Obsahuje
cinnamyl alcohol, citronellol, geraniol, citral, d-limonene, coumarin. Může vyvolat alergickou reakci. Minimální
doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale. Distributor: S.C. Johnson s.r.o.,
Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

-

Package symbol: 21 PAP
Greenpoint symbol
EAN code
N Nebezpečný pro životní prostředí/Nebezpečný pre životné prostredie
Size symbol: 2x3g, 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 obrázky s návodem k použití, EAN kód, datum výroby,
metrologické e a 2x3g. Pozor, na správnou velikost výstražného symbolu N Nebezpečný pro životní
prostředí/Nebezpečný pre životné prostredie.

