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CZ
spirála
proti komárům
až 6 hodin
okamžitý účinek
10 spirál+1 kovový stojan
Raid® proti komárům-insekticidní spirála působí okamžitě po zapálení. Je snadno použitelná a nezhasíná v mírném
větru. Používá se na zahradě, terasách, balkónech, lodi nebo při táboření.
Návod pro použití: 1) Spirály od sebe opatrně oddělujte, když držíte střed každé spirály mezi palcem a ukazováčkem.
2) Ohněte kovovou podpěru stojánku směrem nahoru. 3) Upevněte konec spirály s otvorem na hrot stojánku. 4)
Zapalte konec spirály, aby nehořela, ale dýmala. Spirálu umístěte na nehořlavou podložku, například pod stůl či
stoličku. 5) Případné úlomky spirály vložte do mezery v kovovém rámu a zapalte je.
Spirála dýmá a tím odpuzuje komáry po dobu asi 6 hodin. Vítr může snížit účinek.
Raid® proti komárům-insekticidní spirála.
Účinná látka: 0,19 g d-allethrinu ve 100 g přípravku.
Škodlivý 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. Zamezte vdechování dýmu.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Nenechávejte spirálu bez dozoru. Po použití spirálu důkladně uhaste. Během používání spirálu ničím nezakrývejte. Z
dosahu přímého působení odstraňte nebo zakryjte potraviny, zařízení na přípravu pokrmů, jídelní nádobí a příbory.
Odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Po manipulaci s výrobkem si
umyjte ruce. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Minimální doba skladovatelnosti: 3 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.
Prázdný obal a stojánek 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/.
Made in EU.
www.scjohnson.com
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EAN code:
Signal Word: Size symbol: 10 pc x 11,5g, e
Manufacturing date (MAN)
Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

Master Text Inner
Raid® proti komárům-insekticidní spirála
Účinná látka: 0,19 g d-allethrinu ve 100 g přípravku.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.
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 Outer
ZDE OTEVŘÍT
24 balení x 10 spirál proti komárům
Raid® proti komárům-insekticidní spirála.
Účinná látka: 0,19 g d-allethrinu ve 100 g přípravku.
Škodlivý 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. Zamezte vdechování dýmu.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Nenechávejte spirálu bez dozoru. Po použití spirálu důkladně uhaste. Během používání spirálu ničím nezakrývejte. Z
dosahu přímého působení odstraňte nebo zakryjte potraviny, zařízení na přípravu pokrmů, jídelní nádobí a příbory.
Odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Po manipulaci s výrobkem si
umyjte ruce. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

