Figyelem ! S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S13
Élelmiszerektől, italtól és állati takarmánytól távol
tartandó. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem
szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést
és a szembejutást. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal
orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell
mutatni. Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot
és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként
kell ártalmatlanítani. Kerülni kell az anyag környezetbe
jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
R12 Fokozottan tűzveszélyes. R50/53 Nagyon mérgező
a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó
károsodást okozhat.
R67 Gőzei álmosságot vagy
szédülést okozhatnak. H222 Rendkívül tűzveszélyes
aeroszol.
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Használati utasítás:
HASZNÁLAT ELŐTT FELRÁZANDÓ!
A helyiség ablakait csukjuk be, és kapcsoljunk ki
minden elektromos berendezést.
A palackot függőleges helyzetben, kb. 1 méter
magasságban (pl. egy székre téve) helyezzük a
helyiség közepére, elektromos berendezésektől és
hálózati csatlakozóktól távol. Nyomjuk le a kioldó
szerkezetet, majd hagyjuk el a helyiséget és az ajtót
zárjuk be. A palack tartalma kb. 2 perc alatt kiürül.
2 óra behatási időt követően, legalább 30 percig
alaposan szellőztessük ki a helyiség légterét, majd az
üres palackot távolítsuk el. Egy palack 30-100 légm3
közötti légtér kezelésére alkalmas. Nagyobb légterek
kezelésekor használjunk arányosan több palackot.
Figyelmeztetés:
A készítmény a 38/2003.(VII.7.) ESZCSM – FVM - KvVM
együttes rendelet 8. számú mellékletének vonatkozó
előírásainak betartásával tárolható és használható fel.
Csak olyan helyiségben alkalmazható, ahol ember és
háziállat nem tartózkodik.
Ügyeljünk arra, hogy a készítmény szembe,
nyálkahártyára ne kerüljön, a permetet ne lélegezzük
be. Ha szembe jut, bő vízzel, néhány percen keresztül
öblítsük ki, majd forduljunk orvoshoz. Használatakor az
akváriumot, terráriumot, állatketrecet, madárkalitkát
a helyiségből ki kell vinni. Nagyon mérgező a vízi
szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó
károsodást okozhat. 50°C feletti hőmérsékletnek,
napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy
tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt
lángba vagy izzó anyagra permetezni! Gyújtóforrástól
távol tartandó! Gyermekek kezébe nem kerülhet! A
készülék utántöltése tilos! Tilos a dohányzás!
Engedély száma: JÜ-26912-3/2014
Biocid terméktípus: 18. terméktípus
Termék minősítése: II. forgalmi kategóriájú irtószer
Hatóanyaga: Etofenprox 0,475%,
Piperonil-butoxid 1,425%.
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Felhasználhatóság kártevők szerint: zárt térben,
rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok, bolhák,
ágyi poloska, stb.), illetve repülő rovarok (pl. legyek,
szúnyogok) irtására használható fel.
Csomagolás: 150 ml töltési térfogattal, speciális,
egyszeri lenyomással teljes kiürülést biztosító
szórófejjel ellátott fémpalackban kerül forgalomba.
Eltarthatóság és tárolás: Eredeti csomagolásban,
száraz, hűvös, napfénytől védett, max. 50°C
hőmérsékletű helyen tárolva, a gyártástól számítva 5
évig használható fel.

