Raid Anti-Fly Cube 631561/002
SKU 869660

7. 8. 2009

CZ
Front Label:
Bez zápachu!
Nástraha proti mouchám
2 kusy
Back Label:
Marketing text:
Raid nástrahy proti létajícímu hmyzu je insekticidní přípravek k hubení much. Nástrahu lze umístit na kterékoliv
místo v domácnosti-kuchyň, jídelna, ložnice. Účinně vábí hmyz díky kombinaci atraktantů, vůně, tvar a barva. Hmyz
přijde do kontaktu s účinnou látkou, po jejím pozření uhyne, aniž by se na nástrahu přilepil. Likviduje hmyz rychle a
efektivně. Nástrahu lze použít pro středně velkou místnost, zůstává účinná až po dobu 3 měsíců, záleží na úrovni
zamoření hmyzem. Nástrahy jsou bez zápachu a neuvolňují do ovzduší žádné insekticidy. Obsahuje dva kusy.
Usage instructions:
Návod pro použití:
1. Odstraňte ochrannou fólii.
2. Složte nástrahu do tvaru krabice a zasuňte chlopeň do drážky.
3. Umístěte nástrahu tam, kde se shromažďuje hmyz (stoly, police, skříně, ...). Ne na parapety.
V případě velkého zamoření hmyzem, použijte více nástrah.
Vyměňte nástrahu přibližně po 3 měsících po stržení fólie.
Warning text:
Upozornění: Používejte dle návodu. Pouze pro domácí použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před domácími
zvířaty. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.
Nedotýkejte se nástrahy. Po použití si umyjte ruce. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. Při
zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc objeví-li se podráždění. Účinná
látka: 0,047 g imidacloprid ve 100 g přípravku, 5,4 mg/nástraha.
Address:
Distributor: S.C. Johnson, s.r.o., Radlická 519/16, 150 00
Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500,
http://doc.scj.cz/.
Výrobce: Terrasan Haus+Gartenbedarf GmbH & Co.KG, SRN.
Prázdné obaly a nástrahy zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Minimální doba skladovatelnosti: 3 roky od data výroby uvedeného na obale.

Package symbol: 21 PAP
Greenpoint symbol
EAN code

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je v tomto případě
trojúhelník skládající se ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem
umístěným písmenným identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód a datum výroby.

