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SK 
komáre/bez parfumácie/1 náplň 

45 nocí*/*až 45x8 hodín=360 hodín, keď je používaný s Raid® elektrický odparovač s tekutou náplňou 

DOBA OCHRANY 

Raid® elektrický odparovač s tekutou náplňou 

45 nocí 

 zabíja komáre skryté za závesmi 

 účinný i pri mierne otvorených oknách a rozsvietených svetlách  

 ochráni miestnosť do 30 m3 

 

Raid® elektrický tekutá náplň, insekticíd bez parfumácie poskytuje efektívnu ochranu pred komármi až 45 nocí/8 hodín/noc a pri 

mierne otvorených oknách a rozsvietených svetlách. Ochráni miestnosť do 30 m3. Návod na použitie je vo vnútri obalu. 

 

 

Raid® elektrický tekutá náplň. 

 

Nebezpečenstvo 

 

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

 

Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované stredné. 

Účinná látka: 1,2 g praletrínu v 100 g prípravku.  

 

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

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S 

POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Uchovávajte uzamknuté. 

 

Používajte podľa návodu. Nepoužívajte v uzavretom priestore. Zachovajte vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami do 

úplného spotrebovania prípravku. Počas používania el. odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa el. odparovača kovovými 

predmetmi ani vlhkými rukami, pokiaľ je zapojený. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, zvieracie a vtáčie klietky. 

Vypnite filtre na akváriách. Nedotýkajte sa knôtu. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 

 

 

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

Výrobca: Zobele Bulgaria EOOD, Bulharsko. 

Prázdny obal zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. 

Registračné číslo bio/1076/D/06/CCHLP.  

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

www.scjohnson.com 

 

 

inside 

Návod na použitie:  Aktivujte odparovač s 30 minútovým predstihom. 1. Odstráňte uzáver (zatlačiť a otočiť). Náplň 

zašraubujte/zatlačte do zaistenia do el. odparovača. 2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň bola vo zvislej polohe. Zasuňte el. odparovač 

do zodpovedajúcej zásuvky, až sa rozsvieti kontrolná dióda.  3. Po použití odpojte odparovač od el. siete alebo u verzie Advanced 

stlačte úrovne intenzity, až zhasne kontrolka. 4. Odparovač s náplňou udržujte vždy vo zvislej polohe. Keď je náplň prázdna, odpojte 

odparovač od el. siete a vymeňte ju za novú. Odparovač umiestnite v smere prievanu ku spiacej osobe. 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

- EAN code: 

- Signal Word: Nebezpečenstvo 

- Size symbol: 27 ml, e 

- Manufacturing date (MAN) 

 

- Greenpoint symbol 

- Package symbol: 21 PAP 

 

 
refill: 

Raid® elektrický tekutá náplň. 

Nebezpečenstvo 

Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované stredné. 

Účinná látka: 1,2 g praletrínu v 100 g prípravku.  

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 

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

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte uzamknuté. 


