Raid® Ant Bait 35x19600
SKU 315150
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CZ
insekticidní nástraha k hubení mravenců / zahubí celou kolonii mravenců za 3-4 týdny / pro vnitřní a vnější použití / 1 nástraha
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
Doba použitelnosti: 3 roky.
Obsahuje 1 nástrahu, 10ml/nástraha.
Držitel povolení: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, Německo, tel.: +49 (0) 51 55/624-0, www.neudorff.de.
Povolené použití: Insekticid ve formě vodného roztoku s obsahem účinné látky spinosad připravený k přímému použití za účelem
regulace populace mravenců.
Číslo povolení: CZ-2015-0013.
Opatrně rozstřihněte a před použitím si přečtěte další pokyny. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání.
Raid® insekticidní nástraha k hubení mravenců (Lasius niger) umožňuje nepřetržitou a účinnou kontrolu pomocí nástrahových staniček
pro profesionální a neprofesionální použití. Nástraha, kterou dělnice odnesou do hnízda, vyhubí celou kolonii, včetně larev a královny.
Insekticid (PT18) je určený pouze k likvidaci mravenců ve vnitřních prostorech a venku na terasách a balkonech.
Návod k použití:
1. Perforované místo na boku nástrahy opatrně propíchněte špičatým předmětem, pomocí hřebíku, šroubováku, nůžek apod. Tak vytvoříte
vstupní/výstupní otvory pro mravence.
2. Nástrahu umístěte do blízkosti mravenišť nebo na mravenčí stezky-podél stěn a podlahových lišt, v rozích, pod umyvadly a ve skříních.
Zabraňte v přístupu k nástrahám dětem a zvířatům. Neměla by být vystavena přímému slunečnímu záření.
3. Maximálního účinku dosáhnete pravidelnou kontrolou nástrahy. Na každé místo umístěte max. 2 nástrahy. V případě potřeby se
vymění po 4 týdnech. Chraňte před deštěm, zaplavením a čištěním vodou.
Raid® insekticidní nástraha k hubení mravenců
Účinná látka: spinosad (CAS: 168316-95-8) 0,0166 % (0,166 g/kg).
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a
krmiv.
Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Inside:
UPOZORNĚNÍ:
Porušení níže uvedených pokynů, zvýrazněných tučnou kurzívou, může způsobit následující:
• Přípravek se používá ke kontrole přítomnosti mravenců uvnitř budov a na terasách a balkónech za účelem ochrany veřejného zdraví,
zásob potravin a materiálů.
• Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
• Přípravek se nesmí používat a skladovat na místech, kde může dojít ke kontaktu či kontaminaci potravin, krmiv nebo kuchyňského
náčiní.
• Vyhněte se zbytečnému kontaktu s daným přípravkem.
• Aplikujte přípravky pouze v místech, kde nehrozí konzumace přípravkem kontaminovaných mravenců ptactvem.
Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých nepříznivých vedlejších účincích, pokyny pro první pomoc a nouzové opatření
na ochranu životního prostředí: Nejsou známé žádné přímé nebo nepřímé nežádoucí účinky.
První pomoc: Okamžitě svlékněte veškeré kontaminované oblečení. Při nadýchání: Přeneste osobu na čerstvý vzduch. V případě
kontaktu s pokožkou ji okamžitě umyjte velkým množstvím vody. V případě kontaktu s očima je důkladně vypláchněte velkým
množstvím vody. Přetrvávají-li potíže vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: V případě výskytu obtíží vyhledejte lékaře. Poznámka pro
lékaře: Nejsou známy žádné protilátky. Léčba je symptomatická. Další postup lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem,
nepřetržitá linka: 224 919 293, 224 915 402.
Ochrana životního prostředí: Zamezte úniku přípravku do životního prostředí. Přípravek a obal musí být zneškodněn bezpečným
způsobem. Uniklý přípravek seberte absorpcí inertním materiálem (např. písek, piliny, univerzální absorbent) a uložte do uzavřených
nádob označených pro sběr nebezpečného odpadu.
Likvidace: Odstraňte obsah do nebezpečného odpadu. Odstraňte obal do komunálního nebo tříděného odpadu.
Skladování: Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte pouze v původním obalu. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
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EAN code:
Signal Word: Size symbol: 1 pc
Manufacturing date (MAN)
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Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

Metal Bait Station Labelling-označení kovové staničky na nástrahu:
Raid® insekticidní nástraha k hubení mravenců
Účinná látka: spinosad (CAS: 168316-95-8) 0,0166 % (0,166 g/kg).
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů
a krmiv.
Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Číslo povolení: CZ-2015-0013.
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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