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CZ
past proti potravinovým molům/3 kusy/působí až 8 týdnů/To je vaše kuchyň, ne jejich!
Raid® past proti potravinovým molům obsahuje atraktivní látku, která přivábí samčí moly. Jedinci se přilepí na
papírový proužek s lepem a tím se odhalí problém před větším zamořením.
Slouží na monitorování problémů s moly v potravinách. Past působí až 8 týdnů. Použití proti molům napadajícím
cereálie, sušené ovoce, ořechy, těstoviny, výrobky z kakaa, koření, suché krmivo pro domácí zvířata, atd.
Návod pro použití: 1. Rozstřihněte obal a vyndejte past. 2. Odstraňte červenou fólii z lepícího proužku a umístěte
past na místo výskytu, např. do skříňky s potravinami. 3. Odstraňte ochrannou fólii z plochy s lepem a past je
aktivována. Do malých prostor, např. kuchyňských skříněk, použijte 1 past, do větších 2 pasti. Past vyměňte, když je
pokrytá moly, či po 8 týdnech. Nepřetržitým používáním pastí můžete rozpoznat problém před větším zamořením.
Jakmile se moli zachytí na pasti, odstraňte potraviny ze skříněk a zlikvidujte je. Skříňky vyčistěte vodou se
saponátem. Novými potravinami je začněte plnit, až když se během 3 dnů po vyčištění neobjeví žádní moli na lepové
pasti.
Prázdné obaly a použitou past zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Raid® past proti potravinovým molům.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.
Made in EU.
www.scjohnson.com
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EAN code:
Signal Word: Size symbol: 3 pc
Manufacturing date (MAN)

-

Package symbol: 21 PAP
Greenpoint symbol

Pouch

Raid® past proti potravinovým molům.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
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Greenpoint symbol

