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CZ
Front: Účinnost po dobu 3 měsíců/NÁSTRAHA PROTI MRAVENCŮM/2 kusy
Back: Raid proti mravencům, insekticidní nástrahy k hubení mravenců druhu Lasius emarginatus (mravenec
domácí) a Lasius niger (mravenec obecný), kteří, hlavně v jarním období, pronikají často z vnějšího prostředí do
obytných prostor. Nástraha není účinná na mravence faraóny. Balení obsahuje dvě staničky. Návod pro použití:
Staničky od sebe odlomte a 1 až 2 položte co nejblíže místa, kudy mravenci do místností, bytů nebo domů
pronikají. Většinou to jsou místa kolem dveří, oken, prostory mezi stěnami místnosti a podlahou, apod. Mravenci
požírají nástrahu, po nějaké době hynou a přestanou takto chráněné prostory navštěvovat. Pokud si mravenci
najdou novou cestičku, tak staničky přemístěte. Položené staničky zůstávají účinné po dobu až 3 měsíců. Potom je
nutné použít staničky nové. Pro místnost střední velikosti použijte 1 až 2 staničky. Upozornění: Používejte dle
návodu. Obsahuje inhibitor cholinesterázy. Atropin je protijed, ale měl by se podávat, jen objeví-li se symptomy
jako jsou slabost, stažený hrudník, rozmazané vidění, nereagující zřítelnice, slinění, pocení, nevolnost, zvracení a
křeče v břiše. Chraňte oči, pokožku a sliznice. Po manipulaci s nástrahou si opláchněte a osušte ruce. Skladujte
odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami. Chraňte před
domácími zvířaty. Nepoužívejte ve volné přírodě. Staničky neotvírejte a nástrahu nevyndávejte. Pokyny pro
předlékařskou první pomoc: 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 nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte si ústa velkým množstvím vody (nepolykejte), vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc a předložte etiketu. Specifická rizikovost: R50/53 Vysoce toxický pro vodní
organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Pokyny pro bezpečné nakládání:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S29 Nevylévejte do kanalizace. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Účinná látka: 0,03 g chlorpyrifosu ve 100 g přípravku. 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 SIAPI S.p.A., Itálie. Prázdné obaly a použité staničky 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
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
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným
skládající se ze tří šipek
písmenným identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód, datum výroby, obrázky k použití. Pozor, na
správnou velikost výstražného symbolu nebezpečnosti-N nebezpečný pro životní prostředí a
nebezpečný pre životné prostredie.

