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CZ
FRONT
S přírodním cedrovým olejem/Proti molům
BACK
Raid proti molům s vůní cedru, repelentní přípravek proti molům šatním s přírodní silicí z cedrového dřeva,
zanechá příjemně provoněné oděvy. Přípravek působí po dobu až 4 měsíců.
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 a zavěste sáček do skříně,
postavte ho do zásuvky nebo na polici. Suchý gel bez zápachu znamená, že přípravek již není účinný. K ochraně
před poškozením oděvů moly používejte 1-2 sáčky/m3 prostoru. U velkých nebo přeplněných skříní použijte čtyři
sáčky.
Upozornění: Používejte dle návodu. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Uchovávejte
v chladu, suchu a na dobře větraném místě. Chraňte před mrazem. Chraňte před domácími zvířaty. Neodstraňujte
ani nepropichujte membránu chránicí gel. Při přímém kontaktu může gel poškodit plastové úchytky nebo jiné
vnitřní vybavení skříní. Po manipulaci se sáčky si umyjte ruce.
Pokyny pro předlékařskou první pomoc: 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. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte si ústa velkým množstvím vody (nepolykejte),
vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a předložte etiketu.
Složení: dipentene.
Účinná látka: 3,09 g levandulového oleje (Lavandula hybrida, výtažek) ve 100 g přípravku.
Specifická rizikovost: R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R51/53 Toxický pro vodní organismy,
může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Pokyny pro bezpečné nakládání: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S29
Nevylévejte do kanalizace. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení.
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Výrobce: Pro SC Johnson vyrábí Zobele Industrie Chimiche S.p.A., Itálie.
Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale.
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Package symbol: 21 PAP
Greenpoint symbol
EAN code
Xi Dráždivý/Dráždivý and 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
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným
skládající se ze tří šipek
písmenným identifikačním kódem PAP! Dále obrázky s návodem k použití, EAN kód, datum výroby,
metrologické e a 2x3g. Pozor, na správnou velikost výstražného symbolu Xi-Dráždivý/Dráždivý a N
Nebezpečný pro životní prostředí/Nebezpečný pre životné prostredie.

