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Dlouhodobý účinek/AŽ 12 TÝDNŮ/Prášek na hubení mravenců a švábů.
Rychlý a dlouhodobý účinek až 12 týdnů/Pro použití uvnitř i venku/Chrání před opětovným zamořením
Raid® prášek proti mravencům, insekticidní prášek na hubení mravenců a švábů. Snadné použití, účinkuje již
1 minutu po kontaktu. Návod pro použití: 1. Obal mírně protřepejte, odstraňte víčko a zmáčkněte strany. 2.
Nádobku držte lehce skloněnou směrem dolů a ošetřovaný povrch jemně poprašte 3,5 g prášku/m2. 3. Nádobku
uzavřete. Mravenci: Kde je to možné, nasypte přípravek přímo do mraveniště, pokud to nejde, tak před vstupy
do něj. Prášek nasypte i podél mravenčích cestiček, do štěrbin, na schody, okenní rámy, prostupy potrubí skrze
zeď. Ostatní lezoucí hmyz: Prášek nasypte kolem štěrbin. Nechte suchý prášek ležet na místě aplikace. V
případě potřeby aplikaci po 12 týdnech opakujte.
UPOZORNĚNÍ: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Zamezte styku s očima. Nevylévejte do kanalizace.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře
větraných prostorách. Používejte dle návodu. Nepoužívejte na zvířata. Nepoužívejte na povrchy, kde jsou
skladovány, připravovány nebo konzumovány potraviny. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení
k přípravě potravin a nádobí. Neužívejte na bytový textil. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a
zvířecí klece. Při použití mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Po použití si umyjte ruce. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc objeví-li se podráždění. Při nadýchání
odsuňte postiženého od zdroje expozice. Zajistěte lékařské ošetření objeví-li se potíže. Účinná látka: 0,05 g
deltamethrinu ve 100 g přípravku. Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.:
225557500, http://doc.scj.cz/. Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o
odpadech. Minimální doba skladovatelnosti: 3 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.
Made in EU.
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EAN code
N NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/NEBEZPEČNÝ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Size symbol: 250g e
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 2 HDPE

