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CZ
proti komárům/elektrický odpařovač a polštářky/až 12 hodin/rychlý a trvalý účinek/1 odpařovač+10 polštářků
Raid® elektrický suchý polštářek, insekticid proti komárům. Přípravek poskytuje ochranu proti komárům až 12 hodin. Přípravek
začne působit během 15 minut.
Návod pro použití: Polštářek umístěte do odpařovače na střed mřížky tak, aby laminovaná strana směřovala dolů. Odpařovač zapojte
do odpovídající zásuvky (vertikálně nebo horizontálně). 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 jen
v odpařovačích Raid®. Ochrání místnost do 20 m3. Ve větších místnostech je nutné použít více odpařovačů.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Pokyny pro předcházení vzniku požáru, toxicity, zásahu el. proudem nebo zraněním.
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE. VÝSTRAHA: Při používání el.
spotřebičů je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: POZOR: Aby se snížilo riziko zranění a
zabránilo hře dětí s tímto zařízením, děti jej nesmí používat. Když bude zařízení používáno poblíž dětí starších 8 let nebo osob se
zvláštními potřebami, je nutný neustálý dohled. Pro bezpečné použití ho zapojujte jen do správně fungujících el. zásuvek na
větraném místě, kde nemůže přijít do styku s přehozem na postel nebo jinými materiály. Nepoužívejte s prodlužovacími kabely nebo
s rozdvojkami. Neponořujte do vody. Do zásuvky nad zařízení nic nezapojujte. Do odpařovačů Raid ® používejte jen náplně Raid®.
Tyto pokyny jsou k dispozici na www.scjproducts.info.
Raid® elektrický suchý polštářek.
Varování
Obsahuje: d-allethrin, benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín, 2,6-di-terc.butyl-pkresol.
Účinné látky: 4,6 g d-allethrinu a 1,03 g piperonyl butoxidu ve 100 g přípravku.
Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku
nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování par.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného
spotřebování přípravku. Během používání odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se odpařovače kovovými předměty ani
vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u
akvárií. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
Obsahuje citronellol, benzyl salicylate, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex3-enecarbaldehyde, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.
Prázdný obal, polštářky a nefunkční odpařovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Další informace jsou na vnitřní straně balení.
Minimální doba skladovatelnosti: 4 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.
www.scjohnson.com
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EAN code:
Signal Word: Varování
CE symbol
Size symbol: 10 pc
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

pouch
Raid® elektrický suchý polštářek-náplň
Varování
Obsahuje: d-allethrin, benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín, 2,6-di-terc.butyl-p-kresol.
Účinné látky: 4,6 g d-allethrinu a 1,03 g piperonyl butoxidu ve 100 g přípravku.
Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte,
nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování par.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

