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Front:
insekticidní nástraha k hubení mravenců/vyhubí celou kolonii mravenců,*/*včetně larev a královny /pro vnitřní a
vnější použití.
Back:
Raid® insekticidní nástraha k hubení mravenců působí 24 hodin denně a poskytuje účinnou ochranu
v interiérech i na venkovních terasách. Nástrahu přenášejí dělníci do hnízda, kde do 2 týdnů vyhubí celou
kolonii, včetně larev a královny. V závislosti na úrovni zamoření působí návnada po dobu několika týdnů. Na
rozsáhlé zamoření a pro dosažení maximálního účinku použijte několik nástrah současně.
Návod pro použití:
1. Ostrým předmětem (nůžkami, šroubovákem, atd.) propíchejte děrovanou plochu na boční straně krabičky
s nástrahou, tím pro mravence vytvoříte vstupní a výstupní otvory.
2. Nástrahu umístěte poblíž hnízd nebo tam, kde mravenci pravidelně procházejí-podél stěn a základových
desek, do rohů, pod dřezy a do skříněk.
3. Maximálního účinku dosáhnete, když budete nástrahu pravidelně kontrolovat a dle potřeby ji každý měsíc
vyměníte. Na silné zamoření použijte několik návnad současně.
UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Používejte dle návodu. Zachovejte vnější obal s
bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Chraňte před domácími zvířaty. Po použití si
umyjte ruce. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Prázdné obaly a použité nástrahy zneškodňujte v
rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Registrováno: W. Neudorff GmbH KG, P.O.B. 1209, D-31857 Emmerthal-Germany, tel.: +49 (0) 51 55/624-0,
www.neudorff.de.
Made in EU.
Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby uvedeného na obale.
Účinná látka: 0,015 g spinosadu ve 100 g přípravku. Obsahuje 1 nástrahu.
Metal Bait Station Labelling-označení kovové staničky na nástrahu:
Raid® insekticidní nástraha k hubení mravenců
Účinná látka: 0,015 g spinosadu ve 100 g přípravku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku.
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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EAN code:
Size symbol: 1 pc
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

