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CZ
NÁSTRAHA PROTI MRAVENCŮM/Zabíjí mravence a zničí celou kolonii/Účinnost po dobu 3 měsíců/ 2 kusy
Raid proti mravencům, insekticidní nástrahy k hubení mravenců. Návod pro použití: 1. Nástrahy od sebe
odlomte. 2. Používejte staničky najednou, 2 na 6 m2. 3. Nástrahy umístěte na podlahu ke stěnám, do rohů, pod
umývadla a dřezy, do okolí armatur, do skříní a na místa často navštěvovaná mravenci. 4. Jsou nejúčinnější, když
jsou umístěné vodorovně a dotýkají se rohů a stěn. 5. Mravenci jsou přilákáni ke staničkám, požírají nástrahu,
vracejí se do hnízda a hynou. Nástraha, kterou si mravenci přinesou do hnízda, vyhubí celou kolonii. Úbytek
mravenců během několika dnů. 6. Nástrahy vyměňujte každé 3 měsíce, před tím, než se zcela ztratí jejich účinnost,
zabráníte návratu hmyzu.
Upozornění: Dráždí kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží.
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodné ochranné
rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte dle
návodu. Chraňte před domácími zvířaty. Staničky neotvírejte a nástrahu nevyndávejte. Po použití si umyjte ruce.
Chraňte před mrazem a vysokými teplotami. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc objeví-li se podráždění. Složení: Výtažky
z arašídů (arašídové máslo a arašídový olej). Při alergii na arašídy může vyvolat anafylaktický šok. Účinná látka:
0,05 g abamectinu 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: SIAPI S.p.A., (Packaging Imolese S.p.A.), Itálie.
Prázdné obaly a použité staničky zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

-

Package symbol: 21 PAP
Greenpoint symbol
EAN code
Xi Dráždivý/Dráždivý and 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, obrázky k použití. Pozor, na
správnou velikost výstražného symbolu Xi-Dráždivý/Dráždivý a N Nebezpečný pro životní
prostředí/Nebezpečný pre životné prostredie.

