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CZ
FRONT
PROTI MOLŮM/4 KUSY/ÚČINNOST PO DOBU 3 MĚSÍCŮ
BACK
Raid proti molům s vůní podzimu a zimy, insekticidní přípravek chrání oděvy před moly v zásuvkách i ve skříních.
Kombinace účinné látky a příjemné vůně zaručuje bezpečnou a šetrnou ochranu proti molům po celé roční období.
Návod pro použití: Vyjměte polštářek z obalu a položte ho do zásuvky či malé skříně. Ve středních a velkých skříních
použijte minimálně 2 polštářky. Při použití ve skříních využijte věšáček, který se zasune do štěrbiny. Pro maximální účinnost
vyměňujte polštářky každé 3 měsíce.
Upozornění: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Používejte dle návodu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a
krmiv. Uchovávejte v chladu, suchu a na dobře větraném místě. Chraňte před domácími zvířaty. Nedotýkejte se polštářku. Po
manipulaci si umyjte ruce. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se
podráždění. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití si vypláchněte
ústa velkým množstvím vody (nepolykejte), vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a předložte etiketu. Účinná látka: 0,27 g
transfluthrinu ve 100g přípravku (7,5 mg v jednom polštářku). 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: Pro SC Johnson vyrábí Palma Electronic s.r.l., Itálie.
Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Minimální doba skladovatelnosti:
4 roky od data výroby uvedeného na obale.

-

Package symbol: 21 PAP
Greenpoint symbol
EAN code
N Nebezpečný pro životní prostředí/Nebezpečný pre životné prostredie

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je trojúhelník skládající se
ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným
identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód, datum výroby. Pozor, na správnou velikost výstražného symbolu N
Nebezpečný pro životní prostředí/Nebezpečný pre životné prostredie.

