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CZ
Front:
10 spirál proti komárům
Okamžitý účinek/Působí až 8 hodin
Spirály proti komárům
10 spirál+1 kovový stojan
Back:
Raid spirála proti komárům insekticidní spirála pro domácí užití působí proti komárům až 8 hodin. Je lehce
použitelná. Nezhasíná ve větru. Spotřebovává se podle potřeby. Účinná též na zahradách, na terasách, balkónech nebo
při táboření.
Návod pro použití: 1. Oddělte od sebe dvě spirály zabalené v obale. 2. Ohněte kovovou podpěru stojánku směrem
nahoru. 3. Upevněte konec spirály s otvorem na hrot stojánku a zapalte ji na opačném konci tak, aby nehořela, ale
pouze dýmala. Jedna spirála ochrání až 10m2 ve větru. Silný vítr může snížit účinek.
Účinná látka: 0,03 g transfluthrinu ve 100 g přípravku. Upozornění: Vysoce toxický pro vodní organismy, může
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dýmy.
Nevylévejte do kanalizace. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte dle návodu. Během používání
spirálu ničím nezakrývejte. Nenechávejte spirálu bez dozoru. Spirálu umístěte na nehořlavou podložku, například pod
stůl či stoličku. Odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Nepoužívejte
v uzavřeném prostoru. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv na chladném, suchém a dobře větraném
místě. Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení. Při nadýchání odsuňte postiženého od zdroje expozice a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se potíže.
Minimální doba skladovatelnosti: 3 roky od data výroby 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/. Prázdný obal a stojánek
zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Výrobce: PT Inti Kimiatama Perkasa,
Indonésie.
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Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP
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 trojúhelník
skládající se ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným
písmenným identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód, datum výroby. Pozor, na správnou velikost
výstražného symbolu N Nebezpečný pro životní prostředí/Nebezpečný pre životné prostredie.

