Raid® Mosquitoes & Flies Aerosol 35-12712
SKU 310827
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CZ
komáři & mouchy
mouchy/komáři/tygří komáři/vosy/sršně/moli
okamžitý účinek/zabije i skryté komáry
Insekticid ve spreji. Přímá ochrana 24 hodin před komáry a mouchami. Po vyvětrání poskytuje v noci ochranu až 5 hodin proti štípnutí
komárů. Reziduální účinnost povrchů proti komárům až 2 týdny. Návod pro použití: Před použitím nádobku protřepejte a při aplikaci ji
udržujte ve svislé poloze. Nástřik nasměrujte směrem od sebe, pevně stiskněte. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů, nábytku,
tkanin a stěn. Na hmyz není nutné stříkat přímo, jemný aerosol v prostoru létající hmyz zahubí. Zavřete okna a dveře. V místnosti cca 30
m3 stříkejte přípravek 8-10 sekund do volného prostoru v několika směrech. Postupujte od středu místnosti ke dveřím. Po aplikaci opusťte
uzavřený prostor a po 15 minutách ho dobře vyvětrejte. Pro okamžitý účinek aplikujte přípravek ze vzdálenosti 50 cm přímo, např. na
poletující vosy, sršně. Pro lepší reziduální ochranu aplikujte sprej ze vzdálenosti přibližně půl metru kolem dveří a oken, kterými hmyz
proniká dovnitř. Před použitím doporučujeme vyzkoušet přípravek na nenápadném místě.
Raid® aerosol proti létajícímu hmyzu
Nebezpečí
Účinné látky: 0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku.
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte
ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se
zákonem o odpadech.
Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí.
Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Nestříkejte na
tapety. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů a stěn. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Používejte pouze v
dobře větraných prostorách.
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, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.
www.scjohnson.com
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EAN code:
Signal Word: Nebezpečí
Size symbol: 400 ml e 520 3
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 40 FE

