
Raid CIK Cyperbang Aerosol EUCALYPTUS – EU 35x25016 

SKU 686702         30. 05. 2016 
 

SK 
AEROSÓL PROTI LEZÚCEMU HMYZU / s eukalyptovým olejom / OKAMŽITÝ ÚČINOK 

Insekticíd zabíja lezúci hmyz niekoľko sekúnd po nastriekaní. Zaisťuje ochranu na obdobie až 4 týždňov. Účinkuje 

proti švábom a ich vajíčkam, mravcom, pavúkom, rybičkám, bzdochám, plošticiam a ďalším. Návod na použitie: 

Pred použitím potraste. Pri aplikácii udržujte nádobku vo zvislej polohe, namierte na miesto postreku a stlačte. 

Aplikujte priamo na hmyz alebo miesta, kde sa skrýva alebo často vyskytuje: okolie kuchynskej linky, odpadkových 

košov, okien, dverí a prasklín. Na dosiahnutie dlhodobej účinnosti aplikujte na cestičky výskytu hmyzu, skryté miesta, 

štrbiny v stene a všetky otvory dverí a okien. Striekajte zo vzdialenosti 1 meter (cca 5 sekúnd/bežný meter). 

Nestriekajte na tapety. Vyvetrajte priestor 15 minút po nastriekaní. Opakujte aplikáciu po každom umytí daného 

miesta. 

 

Raid® aerosól proti lezúcemu hmyzu eukalyptus. 

 

Nebezpečenstvo 

 

Účinné látky: 0,1 g cypermetrínu a 0,1g imiprotrínu v 100 g prípravku. Registračné číslo bio/1033/D/15/CCHLP. 

 

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Veľmi toxický pre vodné 

organizmy, s dlhodobými účinkami. 

 

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO 

ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, 

odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC. 

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. 

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní 

obsahu. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Nevdychujte aerosóly. 

 

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

 

Používajte podľa návodu. Nestriekajte na osoby a zvieratá. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre 

zvieratá. Pred aplikáciou odneste alebo zakryte potraviny, zariadenia k príprave potravín a nádoby. Nestriekajte na 

elektrické zariadenia pod napätím. Pred použitím odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá a zvieracie klietky. Pri 

postreku vypnite vzduchový filter akvárií. Používajte len na dobre vetranom mieste. 

 

Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. 

 

 

Distribútor: S.C. Johnson s.r.o., Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava 3, tel.: 02/4464 4564-6, http://doc.scj.cz/. 

Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.  

Made in EU. 

www.scjohnson.com 

 

 

  
 

- EAN code: 

- Signal Word: Nebezpečenstvo 

- Size symbol: 400 ml e 520  

- Manufacturing date (MAN) 

 

- Greenpoint symbol 

- Package symbol: 40 FE 
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