RAID® MOTH GEL – CEDAR 35-20111
SKU 667227
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CZ
zabíjí moly
esence cedrového dřeva
PRO SPOKOJENÉ A VOŇAVÉ OBLEČENÍ
2 kusy
ZDE OTEVŘÍT
Raid® proti molům gel Cedr, insekticid chrání oděvy proti šatním molům po dobu jedné sezóny. Příjemně
provoní skříně a zásuvky.
Návod pro použití: 1. Oddělte sáčky od sebe. 2. Částečně odtrhněte lepenku ze zadní části sáčku. 3. Odstraňte
hliníkovou fólii. 4. Zavěste odpovídající počet sáčků do skříně, postavte je do zásuvky nebo na jakoukoli rovnou
plochu. Zamezte přímému kontaktu polopropustné membrány s oděvy a plasty. Používejte 2 sáčky na 0,5 m 3
prostoru. Na začátku sezóny, případně pokud gel vyschne nebo vůně vymizí, přípravek vyměňte. Pro maximální
účinnost mějte skříně a šuplíky zavřené. Zabíjí moly do 14 dnů.
Raid® proti molům gel Cedr.
Varování
Účinná látka: 0,15 g transfluthrinu ve 100 g přípravku.
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. 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
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte dle návodu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte jen v místech nedostupných
dětem a zvířatům.
Obsahuje cinnamyl alcohol, citronellol, geraniol, citral, d-limonene, coumarin, 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1yl)pent-1-en-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.
Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Minimální doba skladovatelnosti: 2 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
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EAN code:
Signal Word: Varování
Size symbol: 2x3g, e
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

