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Front Label
2 kusy
Proti molům
Oblečení není v přímém kontaktu s účinnou látkou
Neznečišťuje oblečení
Vhodný na kašmír
Back Label
Raid Protect proti molům levandule, insekticidní přípravek proti molům šatním kombinuje ochranu proti molům a ochranu
oblečení. Impregnovaný papír s účinnou látkou je uložen v pouzdře, které se vloží do skříně nebo zásuvky a tím je zajištěna
efektivní ochrana oblečení. Příjemně vonící přípravek se rozptýlí otvory v pouzdře, aniž by se dostal do přímého kontaktu s
oblečením a zanechal na něm skvrny či usazeniny. Vydrží až 3 měsíce. Návod pro použití: Vyjměte přípravek z obalu a vložte ho
volně do zásuvky či skříně. Ve skříni ho díky háčku můžete i zavěsit. Aby byla zaručena účinná ochrana proti šatním molům,
vystačí 1 přípravek na zásuvku standardní velikosti (35x46x66cm); do skříně použijte 2 přípravky. Maximální účinnosti je dosaženo
2 týdny po otevření balení. K dosažení co nejlepší ochrany, vyměňujte přípravky po 3 měsících.
Upozornění: 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. Nevylévejte do kanalizace. Používejte
vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte dle
návodu. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně. Nedotýkejte se přípravku. Po použití si umyjte ruce. Skladujte odděleně od
potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Používejte pouze v místech mimo dosahu dětí a zvířat. Zachovejte vnější obal s
bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. 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. Složení: d-limonene. Účinná látka: 0,27 g transfluthrinu ve 100 g přípravku (4,1 mg v jednom polštářku). Minimální doba
skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale. Distributor: S.C. Johnson, s.r.o., Radlická 519/16, 150 00
Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/. Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se
zákonem o odpadech.
Výrobce: Zobele Bulgaria EOOD, Bulharsko.
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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 v tomto případě trojúhelník
skládající se ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným
identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód a datum výroby. Pozor, na správnou velikost výstražného symbolu XiDráždivý/Dráždivý a N Nebezpečný pro životní prostředí/Nebezpečný pre životné prostredie.

