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Elektrofumigator przeciw komarom z płynem owadobójczym
Raid 27 ml
 

Cena: 21,12 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent S.C.Johnson

Opis produktu
 

Elektrofumigator przeciw komarom z płynem owadobójczym Raid 27 ml

 

 

MarkaRaidMarka producentaMarka - SC JohnsonCechynatychmiastowe i ci?g?e dzia?anie45 nocy**dzia?a do 45 x 8 godzin (= 360 godzin)Marka standaryzowanaMarka - RaidZawarto?? opakowania1 urz?dzenie1 zapas

 

Marketing
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Nazwa firmySC Johnson Sp. z o.o.Adres firmyul. Ta?mowa 7,02-677 WarszawaLogotypy stron trzecichZnak CE – zgodno?? z przepisami UEGreen DotOpis produktuRaid elektrofumigator z p?ynem owadobójczym przeciw komarom dostarczy Ci ochronyprzed uci??liwymi komarami dzi?ki czemu twój sen nie b?dzie zak?ócony. Dzia?a przez 45nocy (stosowany 8h na dob?). Ilo?? p?ynu w zapasie jest widoczna w trakcie u?ytkowania:kiedy buteleczka jest pusta wystarczy wymieni? zapas na nowy. Skuteczn? ochron? przedkomarami uzyskuje si? po 30 min od w??czenia.Raid oferuje ponad 50 lat skutecznej ochrony przed insektami na ca?ym ?wiecie by chroni?Ciebie i Twoj? rodzin?.Niski pobór energii (pobór energii poni?ej 4W/h)- Skuteczny nawet przy lekko otwartych oknach i w??czonym ?wietle.- Chroni pomieszczenie do 30 m3.Dodatkowe informacjewww.scjohnson.com

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia:Zwró? uwag? czy w gniazdku elektrycznym jest pr?d o nat??eniu 230 V.1. Zdj?? nakr?tk? ?ciskaj?c j?, a nast?pnie w?o?y? buteleczk? do urz?dzenia.2. Przekr?ci? wtyczk? tak, aby buteleczka z p?ynem by?a ustawiona pionowo. Pod??czy?urz?dzenie do kontaktu; sygna? ?wietlny informuje, ?e urz?dzenie dzia?a.3. Aby zatrzyma? dzia?anie urz?dzenia wy??cz je z kontaktu.4. Butelk? przechowywa? w pozycji pionowej. Kiedy butelka jest pusta wymieni? j? nanow?. Skuteczn? ochron? uzyskuje si? po 30 min od w??czenia. Nie stosowa?elektrofumigatora d?u?ej ni? 8 godzin dziennie. Produkt pod??czony do pr?du nale?ychroni? przed ingerencj? dzieci i osób szczególnej troski.PrzechowywanieTermin wa?no?ci: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania27ml ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 27
Wymiar
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Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

88

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - Pude?koWagaWaga brutto - 102Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 88Szeroko?? - 112G??boko?? - 63 

 

Obs?uga klienta

Adres zwrotnyPodmiot odpowiedzialny:SC Johnson Sp. z o.o.,ul. Ta?mowa 7,02-677 Warszawa,tel. +48 22 445 88 00Infolinia: 0801 11 12 11 (koszt po??cz. wg taryfy operatora)Telefon kontaktowy+48 22 445 88 00Infolinia: 0801 11 12 11

 

Rozszerzone dane

Regulacje CLP?rodowisko - Niebezpiecze?stwozagro?enie dla zdrowia - Niebezpiecze?stwoOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaRaid elektrofumigator z p?ynem owadobójczym przeciw komaromNiebezpiecze?stwoZawiera destylaty ?rednie obrabiane wodorem (ropa naftowa).Substancja czynna: praletryna 1,2 g/100 g.Po?kni?cie i dostanie si? przez drogi oddechowe mo?e grozi? ?mierci?. Dzia?a bardzotoksycznie na organizmy wodne, powoduj?c d?ugotrwa?e skutki.W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?.Chroni? przed dzie?mi. W PRZYPADKU PO?KNI?CIA: natychmiast skontaktowa? si? zO?RODKIEM ZATRU? / lekarzem, NIE wywo?ywa? wymiotów. W PRZYPADKUKONTAKTU ZE SKÓR?: umy? du?? ilo?ci? wody z myd?em. Przechowywa? podzamkni?ciem.U?ywa? zgodnie ze sposobem u?ycia. Nie u?ywa? w szczelnie zamkni?tychpomieszczeniach oraz w obecno?ci alergików, osób chorych i dzieci poni?ej 1 roku ?ycia.Zachowa? opakowanie zewn?trzne ze sposobem u?ycia i ?rodkami ostro?no?ci. Nieprzykrywa? urz?dzenia w czasie u?ycia. Nie dotyka? urz?dzenia pod napi?ciem wilgotnymir?koma lub metalowymi przedmiotami. Wynie?? lub przykry? akwaria, terraria, klatki zezwierz?tami w czasie u?ycia produktu, wy??czy? filtr w akwarium. Kiedy butelka jest pustawy??czy? urz?dzenie z gniazdka i wymieni? j? na now?. Podczas wymiany buteleczki wyj??urz?dzenie z kontaktu. Nie dotyka? kontaktu. Przechowywa? z dala od ?ywno?ci, napojów ikarmy dla zwierz?t.Pierwsza pomoc: Je?li produkt u?ywany jest zgodnie ze sposobem u?ycia nie nale?yspodziewa? si? ?adnych niepo??danych bezpo?rednich i po?rednich skutków ubocznychdla zdrowia cz?owieka. W przypadku kontaktu z oczami przep?uka? obficie wod?. Wsytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc ni? podana w zaleceniach, nale?yskontaktowa? si? z o?rodkiem zatru?. Post?powanie z odpadami: Opró?nione opakowanieodda? do recyklingu. Produkt oraz opakowanie z resztkami produktu, traktowa? jako odpadi odda? do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0095/03.Informacja ?rodowiskowa: Symbol przekre?lonego kosza umieszczony na produkciewskazuje na selektywne zbieranie zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego. Nienale?y wyrzuca? zu?ytego sprz?tu ??cznie z innymi odpadami. Niew?a?ciwe usuwaniezu?ytego sprz?tu potencjalnie mo?e spowodowa? niekorzystne skutki dla ?rodowiska izdrowia ludzi wynikaj?ce z obecno?ci sk?adników niebezpiecznych w sprz?cie.WA?NE INSTRUKCJE BEZPIECZE?STWA znajduj? si? wewn?trz opakowania.J?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Elektrofumigator z p?ynem owadobójczym przeciw komaromWariant - bezzapachowy
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