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CZ
mouchy, komáři a mravenci/1 náplň/10 dní x 24 h/rychlá a trvalá ochrana/bez parfemace/neobsahuje rozpouštědla
Raid® proti komárům a mouchám pro den i noc náhradní náplň, insekticidní el. odpařovač proti komárům, mouchám a mravencům.
Varování
Obsahuje: transfluthrin.
Účinná látka: 13,4 g transfluthrinu ve 100g přípravku.
Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře,
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku
nejezte, nepijte ani nekuřte.
Používejte podle návodu. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Nepoužívejte v
uzavřeném prostoru. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a mýdlem. Během používání elektrický odpařovač
ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se elektrického 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.
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.
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
Návod pro použití: 1. Vyjměte náplň z obalu, zasuňte ji do otvoru na odpařovači a otočte ve směru hodinových ručiček tak, aby se
uzamkla. 2. Odstraňte fólii z horní strany náplně, kde je tekutý modrý indikátor. Tekutina se odpařuje pouze, pokud je odpařovač v
zásuvce. Jakmile modrá indikace zmizí, je nutné vyměnit náplň. 3. K aktivaci stačí odpařovač zastrčit do odpovídající el. zásuvky,
rozsvítí se červená kontrolka. Poloha odpařovače v zásuvce není důležitá. Proti komárům a mouchám účinkuje za 10 minut. Nejlepší
účinnosti proti mravencům lze dosáhnout při použití nejméně po dobu 4 hodin. 4. Náplň vás díky nepřetržitému působení ve dne i v
noci chrání po dobu 10 dnů/24 hodin! Náplň za 10 dní provozu a po vyblednutí indikátoru uprostřed náplně stačí vyměnit a tak
obnovit ochranu proti hmyzu. Odpařovač stačí pro místnost o velikosti do 20 m3, pro větší se doporučuje použít 2 a více odpařovačů.
Po použití odpojte odpařovač od el. sítě.
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Raid® proti komárům a mouchám pro den i noc náhradní náplň.
Varování
Obsahuje: transfluthrin.
Účinná látka: 13,4 g transfluthrinu ve 100g přípravku.
Zdraví škodlivý při požití.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se
dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání
tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
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