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SK 

insekticídna nástraha na hubenie mravcov / vyhubí celú kolóniu mravcov za 3-4 týždne / pre vnútorné a vonkajšie použitie / 1 

nástraha 

 

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

Made in EU.            www.scjohnson.com 

Lehota použiteľnosti: 3 roky.       

Obsahuje 1 nástrahu, 10 ml/nástraha. 

Držiteľ autorizácie: W. Neudorff  GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, Nemecko, tel.: +49 (0) 51 55/624-0, 

www.neudorff.de. 

Povolené použitie: Insekticíd vo forme vodného roztoku s obsahom účinnej látky spinosad pripravený k priamemu použitiu s 

cieľom regulácie mravcov. 

Číslo autorizácie: SK14-MRS-010. 

Opatrne rozstrihnite a pred použitím si prečítajte ďalšie pokyny. Uchovávajte obal s bezpečnostnými pokynmi počas celej doby 

používania. 

 

Raid® insekticídna nástraha na hubenie mravcov (Lasius niger) umožňuje nepretržitú a účinnú kontrolu pomocou nástrahovej 

dózy pre profesionálnych a neprofesionálnych užívateľov. Nástraha, ktorú  robotnice odnesú do hniezda, vyhubí celú kolóniu, 

vrátane lariev a kráľovnej. Insekticíd (PT18) sa používa na odstránenie mravcov vo vnútorných priestoroch a vonku na terasách a 

balkónoch. 

 

Návod na použitie: 

1.  Opatrne prepichnite perforovanú oblasť na bočných stranách nástrahovej dózy špicatým predmetom (nožnice, skrutkovač, atď.)  

a vytvorte tak vstupné/výstupné otvory pre mravce. 

2.  Nástrahu umiestnite v blízkosti mravenísk alebo priamo na mravčie cestičky – pozdĺž stien a podlahových líšt, v rohoch, pod 

umývadlá, vnútri skríň. Umiestnite len  na miestach, ktoré sú neprístupné deťom a domácim zvieratám. Nemala by byť vystavená 

priamemu slnečnému žiareniu. 

3.  Na dosiahnutie maximálnej účinnosti nástrahu pravidelne kontrolujte. Na každé miesto použite max. 2 nástrahy. V prípade 

potreby sa nahradí po 4 týždňoch. Chráňte pred dažďom, povodňami a čistením vodou.  

 

 

Raid® insekticídna nástraha na hubenie mravcov 

 

Účinná látka: spinosad (CAS: 168316-95-8) 0,0166 % (0,166 g/kg). 

 

Uchovávajte mimo dosahu detí. 

 

Zachovajte vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami do úplného spotrebovania prípravku.  Uchovávajte  oddelene od 

potravín, nápojov a krmív. 

 

Obsahuje zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. 

 

 

Inside: 

UPOZORNENIE: 

Porušenie nižšie uvedených pokynov, zvýraznených tučnou kurzívou, môže spôsobiť nasledujúce následky: 

• Prípravok sa používa na kontrolu prítomnosti mravcov vnútri budov a na terasách a balkónoch za účelom ochrany verejného 

zdravia, zásob potravín a materiálov. 

• Udržujte mimo dosahu detí a domácich zvierat. 

• Prípravok sa nesmie používať a skladovať na miestach, kde môže dôjsť ku kontaktu či kontaminácii potravín, krmív alebo 

kuchynského náradia. 

• Vyhnite sa zbytočnému kontaktu s daným prípravkom. 

• Prípravky aplikujte len v miestach, kde nehrozí konzumácia prípravkom kontaminovaných mravcov vtáctvom. 

Podrobnosti o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch, pokyny na poskytnutie 

prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia:  - 

Nie sú známe žiadne priame alebo nepriame nežiaduce účinky. 

Prvá pomoc: Okamžite odstráňte kontaminovaný, nasiaknutý odev a bezpečne ho zlikvidujte. Pri inhalácii: Zabezpečte dostatok 

čerstvého vzduchu. V prípade kontaktu s pokožkou ju okamžite umyte veľkým množstvom vody.  V prípade kontaktu s očami 

ich dôkladne vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.  Pri požití: V prípade výskytu ťažkostí 

vyhľadajte lekára. Poznámky pre lekára: Príznaky: Nie sú známe žiadne príznaky špecifické pre tento výrobok. Nie sú známe 

žiadne protilátky. Liečiť podľa symptómov. Liečbu postihnutého je možné konzultovať s Národným  toxikologickým 

informačným centrom  (NTIC): tel.: +421254774166,  fax: +421254774605. 

http://www.scjohnson.com/


Ochrana životného prostredia: Používať vhodné nádoby,  aby sa zabránilo znečisteniu životného prostredia. Nevypúšťajte 

prípravok do životného prostredia. Na zhromaždenie výrobku použite absorpčný materiál (napr. piesok, piliny, univerzálny 

absorbent). 

Zneškodnenie: Výrobok: Malé množstvá z domácnosti možno odovzdať do komunálneho zberu škodlivých látok. Kontaminované 

balenie: S úplne vyprázdneným obalom sa môže zaobchádzať ako s domovým odpadom. 

Skladovanie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte len v pôvodnom obale. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a 

krmív pre zvieratá. 

 

 

- EAN code: 

- Signal Word: - 

- Size symbol: 1 pc 

- Manufacturing date (MAN)(EXP) 

 

- Greenpoint symbol 

- Package symbol: 21 PAP 
 

 

Metal Bait Station Labelling - označenie kovové staničky na nástrahu: 
Raid® insekticídna nástraha na hubenie mravcov  

 

Účinná látka: spinosad (CAS: 168316-95-8) 0,0166 % (0,166 g/kg). 

 

Uchovávajte mimo dosahu detí. 

 

Zachovajte vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami do úplného spotrebovania prípravku.  Uchovávajte  oddelene od 

potravín, nápojov a krmív. 

 

Obsahuje zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. 

 

Číslo autorizácie: SK14-MRS-010. 

 

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

Made in EU. 

 

 

Master Text SRP 

Raid® insekticídna nástraha na hubenie mravcov  

 

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

Made in EU. 

http://doc.scj.cz/

