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Elektrofumigator owadobójczy przeciw muchom komarom i
mrówkom + zapas Raid Night & Day
 

Cena: 26,92 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent S.C.Johnson

Opis produktu
 

Raid Night & Day Komary muchy i mrówki Elektrofumigator owadobójczy Urządzenie i
wkład

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Elektrofumigator owadobójczy z wymiennym wkładem.

Marka
Raid

Cechy
ponad 200 godzin*, nie wycieka**, niski pobór energii***, technologia
skompresowanego piasku, nie zawiera rozpuszczalników, bezzapachowy, *działa do 10
dni x 24h, **substancja czynna umieszczona jest w piasku, dlatego nie wycieka,
***pobór energii poniżej 5 W/h

Zawartość opakowania
1 urządzenie, 1 wkład

Marka producenta
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Marka: SC Johnson

Marka standaryzowana
Marka: Raid

Podmarka
Podmarka: Night & Day

Adres firmy
ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Pozostałe informacje
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3036/06.

Company Name
SC Johnson Sp. z o.o.

Logotypy stron trzecich
Znak CE – zgodność z przepisami UE

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: 1. Przygotowanie produktu: wyciągnąć wkład z opakowania
ochronnego. Umieścić w urządzeniu i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara
w celu zamknięcia. 2. Przygotowanie wskaźnika zużycia wkładu: zerwać srebrną folię z
zewnętrznej strony wkładu tak, aby niebieski płyn był widoczny. Płyn będzie parować
tylko wtedy, kiedy urządzenie jest włączone. Kiedy płyn całkowicie wyparuje wymienić
wkład na nowy. 3. Aby produkt zaczął działać należy włączyć go do gniazda sieci 230 V.
Produkt będzie funkcjonować poprawnie w dowolnej pozycji. Czerwona dioda oznacza,
że urządzenie działa. Produkt zaczyna działać przeciw muchom i komarom po 10 min
(skuteczną ochronę uzyskuje się po 30-45 min), natomiast przeciw mrówkom po 4
godzinach od włączenia urządzenia. 4. Czas działania produktu: 1 wkład działa przez 10
dni (używany 24 godziny na dobę). Kiedy po 10 dniach wskaźnik zużycia wkładu
wyschnie należy wkład wymienić na nowy. W celu wyłączenia produktu, po prostu
wyciągnij z kontaktu. Produkt podłączony do prądu należy chronić przed ingerencją
dzieci i osób szczególnej troski. Jedno urządzenie chroni pomieszczenie do 20 m3
powierzchni.

Przechowywanie
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Termin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Kraj
Kraj produkcji: UE

Rodzaj opakowania
Typ: Karton

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 112
Wymagana szerokość na półce: 112
Wymagana głębokość na półce: 80

Waga
Waga brutto: 65

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 112
Szerokość: 112
Głębokość: 80

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE

Adres zwrotny
Podmiot odpowiedzialny: SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.
+48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)
www.scjohnson.com

Telefon/Fax kontaktowy
+48224458800, 801111211

Adres internetowy
www.scjohnson.com
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Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Raid Night & Day przeciw muchom, komarom i mrówkom - elektrofumigator
owadobójczy z wymiennym wkładem. Uwaga Zawiera: transflutrynę. Substancja
czynna: transflutryna 300 mg (13,4/100 g)/ 1 wkład. Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W
przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z
lekarzem. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania
produktu. Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach oraz w obecności
alergików i osób chorych. Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać
urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Przed
zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria, terraria i klatki ze zwierzętami, wyłączyć filtr w
akwarium. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Pierwsza
pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych
bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku
kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną
w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W sytuacjach, gdy konieczna
jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem
zatruć. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli
opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji,
zgodnie z lokalnymi przepisami. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: Instrukcje
dotyczące ryzyka pożaru, ewentualnej toksyczności, porażenia prądem lub urazu.
NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAĆ TE WAŻNE INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA. OSTRZEŻENIE: Używając urządzeń elektrycznych, należy
zachować następujące podstawowe środki bezpieczeństwa: UWAGA: Aby obniżyć
ryzyko urazu u dzieci nie powinny one używać urządzenia do zabawy. Konieczny jest
nadzór w przypadku korzystania z produktów w obecności dzieci poniżej 8 roku życia
oraz osób szczególnej troski. Dla bezpiecznego użytkowania urządzenie włączać w
prawidłowo funkcjonujących gniazdkach, w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją
oraz bez kontaktu z tekstyliami. Nie stosować z przedłużaczami i rozgałęziaczami. Nie
zanurzać w wodzie. Nie podłączać innych urządzeń elektrycznych w gniazdku powyżej
urządzenia. Używać wyłącznie wkładów Raid w urządzeniach Raid. Instrukcje dostępne
są na stronie www.scjproducts.info Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego
kosza umieszczony na produkcie wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi
odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu potencjalnie może spowodować
niekorzystne warunki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników
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niebezpiecznych w sprzęcie.

Języki na opakowaniu
węgierski, polski

Regulacje CLP
wykrzyknik: Uwaga
środowisko: Uwaga

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Elektrofumigator owadobójczy
Wariant: Komary muchy i mrówki
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