Raid Moth Sachets Green Tea 350000021612
SKU 653056
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CZ
18 sáčků/Proti molům/Ochrana až 3 měsíce!/Hubí moly a jejich vajíčka/zelený čaj
Raid® proti molům sáčky zelený čaj, insekticid chrání oblečení a látky proti molům šatním a jejich vajíčkům až 3 měsíce. Je
uložen v sáčcích s mikrootvory, které mohou být umístěny přímo k oblečení či do jeho kapes, aniž by na něm zanechaly skvrny.
Hubí moly a jejich vajíčka do 2 hodin, příjemně voní. Návod pro použití: 1. Sáčky neotvírejte. 2. Pro menší prostory použijte 3-4
sáčky, pro větší 12 sáčků/0,5m3 prostoru. Ošetřované prostory otvírejte co nejméně. 3. Sáčky umístěte do různých míst zásuvek a
skříní. 4. Po použití si umyjte ruce.
Věděli jste, že… tento produkt byl certifikován společností Woolmark? Tento certifikát znamená, že vaše vlněné oděvy budou
chráněny proti molům. Woolmark je světový symbol kvalitní vlny.
Raid® proti molům sáčky zelený čaj. UPOZORNĚNÍ: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo
dosah zvířat. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do
úplného spotřebování přípravku. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při styku s kůží
okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Obsahuje geraniol, limonene. Může vyvolat alergickou reakci. Minimální doba
skladovatelnosti: 3 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale. Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v
souladu se zákonem o odpadech. Účinná látka: 0,186 g empenthrinu ve 100 g přípravku. Distributor: S.C. Johnson s.r.o.,
Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

-

Package symbol: 1 PET
Size symbol: 18 pc
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 v tomto případě trojúhelník
skládající se ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 1 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným
identifikačním kódem PET! Dále EAN kód, 18 kusů a datum výroby. Pozor, na správnou velikost výstražného N
Nebezpečný pro životní prostředí/Nebezpečný pre životné prostredie.

