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Front label:
Proti vosám a sršňům/Okamžitý účinek
Back label:
Raid proti vosám a sršňům, insekticidní aerosolový přípravek k hubení vos a jejich hnízd z bezpečné vzdálenosti. Díky
unikátnímu rozprašovači lze postihnout oblast až do vzdálenosti 5 metrů. Nová receptura zaručuje okamžitý účinek; zabíjí
nejen vosy v hnízdech, ale díky vsáknutí do struktury hnízda ničí také vajíčka, larvy a vracející se vosy. Účinkuje až 4
týdny. Nezanechává žádné nepříjemné pachy. Je pouze pro vnější užití. Likviduje i sršně.
Návod pro použití: Před prvním použitím odlomte pojistku pod tryskou rozprašovače. Obal důkladně protřepejte. K
dosažení nejlepšího účinku postříkejte hnízda brzo ráno nebo pozdě večer, kdy je vosí aktivita minimální. Při aplikaci
udržujte nádobku ve svislé poloze a nasměrujte nástřik nádobky směrem od sebe. Aplikujte přípravek přímo na hmyz nebo
hnízda. Stůjte v bezpečné vzdálenosti, nejméně 3 metry. Stříkejte po větru. Pro ověření účinku čekejte nejméně 24 hodin.
Jeden výrobek postačí na 3-5 hnízd. Vyhněte se postřiku rostlinstva a nadměrnému postřiku asfaltu. Upozornění: Vysoce
toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte dle
návodu. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku
neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah
zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nestříkejte na osoby a zvířata. Nestříkejte na potraviny, zařízení k přípravě potravin,
nádobí a elektrická zařízení pod napětím. Zamezte styku s kůží, očima a sliznicí. Po aplikaci si umyjte ruce. Skladujte
odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Při nadýchání odsuňte postiženého od zdroje expozice. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým
množstvím vody. Zajistěte lékařské ošetření objeví-li se potíže. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
tento obal nebo označení. 0 % hmotnosti náplně je hořlavých. Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Účinné látky: 0,2 g permethrinu a 0,2 g tetramethrinu ve 100 g přípravku. Distributor: S.C. Johnson, s.r.o., Radlická
519/16, 150 00 Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/. Výrobce: Colep, Portugalsko. Prázdný obal
zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od
data výroby (MAN) uvedeného na obale.
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Greenpoint symbol
EAN code
N NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/NEBEZPEČNÝ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Package symbol: 40 FE
Size symbol: 300 ml e 520 ∋

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je v tomto případě
trojúhelník skládající se ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 40 uvnitř a pod symbolem umístěným
písmenným identifikačním kódem FE! Dále symbol a číslo 520 v rámečku, EAN kód, e, objem 300 ml a datum
výroby. Pozor, na správnou velikost výstražných symbolů nebezpečnosti-N NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ a NEBEZPEČNÝ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

