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Marketing Text:
Proti komárům a mouchám/S přírodní složkou/Bez zápachu
Claim: Raid Protector proti komárům a mouchám, insekticidní aerosolový přípravek zabezpečí účinnou ochranu před komáry
a mouchami, nyní s obsahem přírodní látky. Díky jedinečnému a účinnému složení s přírodním pyrethrinem, který pochází z květů
chryzantémy, zabíjí/odstraňuje okamžitě veškerý létajíci hmyz. Toto nové složení je účinné také proti vosám.
Usage Instructions: Návod pro použití: Před použitím obal důkladně protřepejte a při aplikaci udržujte nádobku ve svislé poloze.
Nasměrujte nástřik nádobky směrem nahoru od sebe a pevně stiskněte. Na místa kudy hmyz proniká do domácnosti, jako je okolí dveří
a oken aplikujte aerosol ze vzdálenosti cca 45 cm. V místnosti se standardními rozměry stříkejte přípravek po dobu 5 sekund. Pro
okamžitý účinek aplikujte přípravek přímo na hmyz. Po aplikaci opusťte prostor a po 1 hodině ho dobře vyvětrejte.
Warnings: Upozornění: Používejte dle návodu. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani po
vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo
dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nestříkejte na osoby a zvířata. Zamezte styku s kůží, očima a sliznicí. Před aplikací odneste nebo
zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin, nádobí a elektrická zařízení pod napětím. Nestříkejte na tapety a aplikujte ze vzdálenosti
minimálně 1 m od všech povrchů a stěn. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý
vzduchový filtr u akvária. Po aplikaci si opláchněte a osušte ruce. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Záměrné
nesprávné použití a vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.
First aid instructions: Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při nadýchání odsuňte postiženého od zdroje expozice a zajistěte
lékařské ošetření objeví-li se potíže. 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.
Odstraňte prostředek z úst, důkladně je vypláchněte vodou (nepolykejte) a okamžitě zajistěte lékařské ošetření. Předložte lékaři obal nebo
označení.
Ingredients:
Složení:
Účinné látky:
Risk phrases:
Specifická rizikovost:

Safety phrases:
Pokyny pro bezpečné nakládání:

Distributor:
Distributor:

butan/propan.
1 g piperonyl butoxidu a 0,25 g pyrethrinu ve 100 g přípravku.
R12 Extrémně hořlavý.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S23 Nevdechujte plyny/aerosoly.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S.C. Johnson, s. r. o., Radlická 519/16, 150 00
225557500, http://doc.scj.cz/.

Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.:

Manufactured:
Výrobce:

SC Johnson Wax Europlant BV, Nizozemí.

Waste elimination sentence:

Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Expiry date:
Minimální doba skladovatelnosti:

4 roky od data výroby uvedeného na obale.

-

Greenpoint symbol
EAN code
F+ EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ/MIMORIADNE HORĽAVÝ
Package symbol: 40 FE
Size symbol: 300 ml e 405 ∋

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je v tomto případě trojúhelník
s číselným identifikačním kódem 40 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným
skládající se ze tří šipek
identifikačním kódem FE! Dále symbol
a číslo 405 v rámečku, EAN kód, e, objem 300 ml a datum výroby. Pozor, na
správnou velikost výstražných symbolů nebezpečnosti - F+ EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ a MIMORIADNE HORĽAVÝ.

