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CZ
insekticidní nástraha k hubení mravenců/zahubí celou kolonii mravenců za 2 týdny /pro vnitřní a vnější použití/1 nástraha
Raid® insekticidní nástraha k hubení mravenců (Lasius niger) (PT 18) umožňuje nepřetržitou a účinnou kontrolu. Nástraha,
kterou dělnice odnesou do hnízda, vyhubí celou kolonii, včetně larev a královny. Přípravek je určený pouze k likvidaci
mravenců ve vnitřních prostorech a venku na terasách a balkonech.
Návod pro použití:
1. Opatrně propíchejte ostrým předmětem (nůžkami, šroubovákem, atd.) perforovanou část na boční straně hliníkové dózy s
nástrahou, tím pro mravence vytvoříte vstupní a výstupní otvory.
2. Nástrahu umístěte do blízkosti mravenišť nebo na mravenčí stezky-podél stěn a základových desek, do rohů, pod dřezy a do
skříněk. Neměla by být vystavena přímému slunečnímu záření.
3. Maximálního účinku dosáhnete pravidelnou kontrolou nástrahy. Na každé místo podle stupně zamoření umístěte 1 až 2
nástrahy. Na terasách a balkónech je chraňte před deštěm. Doba trvání aplikace nástrahy nesmí přesáhnout dva týdny. Používejte
biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Raid® insekticidní nástraha k hubení mravenců.
Účinná látka: 0,168 g/l spinosadu (0,015% - 0,015 g/100 g).
Insekticid reg. č. BPR 364-52. Účinná látka a biocidní přípravek jsou schváleny podle nařízení o biocidních přípravcích
(nařízení (EU) č. 528/2012).
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Uchovávejte odděleně od potravin,
nápojů a krmiv.
Obsahuje sloučeninu 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Může vyvolat alergickou
reakci.
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
Účinná látka: 0,168 g/l spinosadu (0,015% - 0,015 g/100 g). Číslo povolení: CZ-2015-0016.
Obsahuje 1 nástrahu, 10ml/nástraha.
Doba použitelnosti: 2 roky. Datum výroby a č. šarže uvedeno na obale.
Držitel povolení: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, Germany, tel.: +49 (0) 51 55/624-0,
www.neudorff.de.
Typ složení: Nástraha ve formě vodného roztoku s obsahem účinné látky spinosad připravená k přímému použití jako insekticid.
Opatrně rozstřihněte a před použitím si přečtěte další pokyny. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby
používání.
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.
Pokyny pro první pomoc: Zajistěte čerstvý vzduch. V případě kontaktu s pokožkou ji okamžitě umyjte velkým množstvím
vody. V případě kontaktu s očima je důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při výskytu
symptomů se poraďte s lékařem. Nejsou známé žádné specifické příznaky produktu. Při léčbě postupujte podle příznaků. Další
postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem nepřetržitá linka: 224 919 293, 224 915 402.

Opatření v případě náhodného úniku: Používejte osobní ochranný oděv. Nevypouštějte do povrchových/podzemních vod.
Sesbírejte pomocí absorpčního materiálu (např. písku, pilin, univerzálního absorpčního přípravku, který váže kapaliny).
Pokyny pro bezpečné odstraňování biocidního přípravku a jeho obalu: Malé množství z domácností by se mělo odevzdat na
oficiální skládky odpadu. Zcela prázdné balení můžete považovat za běžný komunální odpad.
Podmínky skladování a životnost produktu při normálních podmínkách skladování: Uchovávejte pouze v původním obalu.
Neskladujte společně s krmivem pro zvířata. Neskladujte společně s potravinami. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
Doporučená teplota při skladování: 20 °C.
Trvanlivost: 2 roky.

-

EAN code:
Signal Word: Size symbol: 1 pc
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

Metal Bait Station Labelling-označení kovové staničky na nástrahu:
Raid® insekticidní nástraha k hubení mravenců
Účinná látka: 0,168 g/l spinosadu (0,015% - 0,015 g/100 g).
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku.
Číslo povolení: CZ-2015-0016.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

Master Text SRP

Raid® insekticidní nástraha k hubení mravenců
Účinná látka: 0,168 g/l spinosadu (0,015% - 0,015 g/100 g).
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obsahuje sloučeninu 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Může vyvolat alergickou
reakci.
Číslo povolení: CZ-2015-0016.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

