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Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος
Raid Night&Day

1.2. Κάτοχος άδειας
Επωνυμία

SC Johnson Europe Sàrl

Διεύθυνση

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία

Επωνυμία και διεύθυνση του
κατόχου άδειας

Αριθμός άδειας
ΤΠ18-0449-ΟΠ 1-1

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0020735-0001

Ημερομηνία έκδοσης της
άδειας

11/02/2021

Ημερομηνία λήξης της
άδειας

04/12/2030

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

SC Johnson Europe Sàrl

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων
παραγωγής

Zobele Holding S.p.A., Via Fersina, 4 38123 Trento Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών
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Δραστικής ουσίας

1404 - Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)

Όνομα του παρασκευαστή

Bayer SAS

Διεύθυνση του παρασκευαστή

16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Γαλλία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων
παραγωγής

Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase GIDC, 396 195 Vapi Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου
Κοινή ονομασία

Ονομασία κατά IUPAC Λειτουργία

Τρανσφλουθρίνη
(Transfluthrin)

Ενεργός Ουσία

Αριθμός CAS

Αριθμός ΕΚ

Περιεκτικότητα
(%)

118712-89-3

405-060-5

13,4

2.2. Είδος τυποποίησης
VP - Προϊόν απελευθέρωσης ατμών

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει methenamine. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την
ετικέτα.
Μακριά από παιδιά.
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς / τοπικούς κανονισμούς..
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
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4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 1 - Μία ρύθμιση θέρμανσης
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων
αρθροπόδων

Εντομοκτόνο
επιστημονική ονομασία: Culicidae:
Κοινή ονομασία: Κουνούπια
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)
επιστημονική ονομασία: Muscidae:
Κοινή ονομασία: Μύγες
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εσωτερικοί χώροι.
Για οικιακή χρήση και σε άλλους ιδιωτικούς εσωτερικούς χώρους.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Ηλεκτρική θερμαινόμενη συσκευή με μία ρύθμιση θέρμανσης
Λεπτομερής περιγραφή:
Το σκεύασμα αποτελείται από ένα αδρανή φορέα (πλακίδιο) εμποτισμένο με
transfluthrin. Ο αδρανής φορέας (πλακίδιο) θερμαίνεται από μία ηλεκτρική
θερμαινόμενη συσκευή, η οποία αποδεσμεύει την transfluthrin με ελεγχόμενο τρόπο.

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο
έως 20m3 για 10 ημέρες (240 ώρες) αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως.
Αραίωση (%):
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο έως 20m3 για 10
ημέρες (240 ώρες) αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως.
Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείστε 2 σετ.

Κατηγορία/-ες χρηστών
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

25/02/2021

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Χάρτινο κουτί που περιέχει:
- 1 συσκευή Raid Night & Day + 1 ανταλλακτικό
ή
- 2 ανταλλακτικά
Η συσκευή δεν περιέχει το πλακίδιο.
Βάση που περιλαμβάνει το ανταλλακτικό - PP - 4.75 g
Μεταλλιζέ φακελάκι - μεταλλιζέ (aluminium) PP and PET - 106 x 106 mm (περιέχει 1
ανταλλακτικό)
1 ανταλλακτικό αποτελείται από τον φορέα (πλακίδιο) τοποθετημένο σε βάση.
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4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
1) Για να συναρμολογήσετε την συσκευή:
·
Ανοίξτε το μεταλλιζέ φακελάκι & βγάλτε το ανταλλακτικό κρατώντας το από το τριγωνικό πλαστικό κέλυφος/ βάση.
·
Εισάγετε το ανταλλακτικό στην υποδοχή της συσκευής και περιστρέψτε το με τη φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε να
ασφαλίσει.
2) Για να προετοιμάσετε τον δείκτη διάρκειας χρήσης του προϊόντος, από τον οποίο μπορείτε να καταλάβετε πότε έχει τελειώσει το
προϊόν:
·
Βγάλτε το ασημί φύλλο από το πάνω μέρος του ανταλλακτικού φανερώνοντας τον «δείκτη διάρκειας χρήσης» (γαλάζιο υγρό)
·
Το γαλάζιο υγρό θα εξατμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα.
·
Αλλάζετε το ανταλλακτικό όταν το γαλάζιο υγρό έχει εξατμιστεί.
3) Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν και να ξεκινήσει η προστασία εναντίον των κουνουπιών/μυγών τοποθετήστε τη συσκευή σε
πρίζα 230V:
·
Οποιοσδήποτε προσανατολισμός της συσκευής θεωρείται αποδεκτός.
·
Ένα κόκκινο φωτάκι δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
·
Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η ενεργοποίηση της συσκευής τουλάχιστον για 1 ώρα στο χώρο εφαρμογής για
κουνούπια και τουλάχιστον για 1.5 ώρα για μύγες.

4) Χρησιμοποιήστε το νύχτα και μέρα για 24 ώρες ημερησίω.:
·
Ένα ανταλλακτικό διαρκεί 10 μέρες (αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως).
·
Μετά από 10 μέρες ο δείκτης διάρκειας χρήσης θα σας ενημερώσει όταν θα πρέπει να αλλάξετε το ανταλλακτικό για να
ανανεώσετε την προστασία από τα κουνούπια και τις μύγες. Χρησιμοποιείτε μόνο RAID Night & Day ανταλλακτικά για τη συσκευή.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απλά βγάλτε την από την πρίζα.
Για χρήση σε χώρο έως 20m3.
Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείστε 2 σετ (συσκευή και ανταλλακτικό).
Ο καλός αερισμός και η χρήση κλιματιστικού ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.
Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, τα παράθυρα πρέπει να είναι κλειστά κατά τη χρήση του προϊόντος.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση
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Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2 Περιγραφή χρήσης
Χρήση 2 - Τρεις ρυθμίσεις θέρμανσης
Τύπος προϊόντος
Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων
αρθροπόδων

Εντομοκτόνο
επιστημονική ονομασία: Culicidae:
Κοινή ονομασία: Κουνούπια
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)
επιστημονική ονομασία: Muscidae:
Κοινή ονομασία: Μύγες
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία |Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)

Εσωτερικοί Χώροι

Πεδίο χρήσης
Εσωτερικοί χώροι.
Για οικιακή χρήση και σε άλλους ιδιωτικούς εσωτερικούς χώρους.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Ηλεκτρική θερμαινόμενη συσκευή με τρεις ρυθμίσεις θέρμανσης
Λεπτομερής περιγραφή:

Το σκεύασμα αποτελείται από ένα αδρανή φορέα (πλακίδιο) εμποτισμένο με
transfluthrin. Ο αδρανής φορέας (πλακίδιο) θερμαίνεται από μία ηλεκτρική
θερμαινόμενη συσκευή, η οποία αποδεσμεύει την transfluthrin με ελεγχόμενο τρόπο.

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο
έως 16m3 για 320 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη χαμηλή ρύθμιση.
Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο έως 20m3 για 240
ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη μεσαία ρύθμιση. Ένα σετ (συσκευή
και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο έως 30m3 για 160 ώρες αν
χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στην υψηλή ρύθμιση.
Αραίωση (%): 0
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο:'
• Εως 16m3 για 320 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη χαμηλή
ρύθμιση.
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• Έως 20m3 για 240 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη μεσαία
ρύθμιση.
• Έως 30m3 για 160 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στην υψηλή
ρύθμιση.
Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείστε 2 σετ.

Κατηγορία/-ες χρηστών
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Χάρτινο κουτί που περιέχει:
- 1 συσκευή Raid Night & Day + 1 ανταλλακτικό
ή
- 1 συσκευή Raid Night & Day Trio + 1 ανταλλακτικό
ή
- δύο ανταλλακτικά
Οι συσκευές Raid Night & Day και Raid Night & Day Trio δεν περιέχουν το πλακίδιο.
Βάση που περιλαμβάνει το ανταλλακτικό - PP - 4.75 g
Μεταλλιζέ φακελάκι - μεταλλιζέ (aluminium) PP and PET - 106 x 106 mm (περιέχει 1
ανταλλακτικό)
1 ανταλλακτικό αποτελείται από το φορέα (πλακίδιο) τοποθετημένο σε βάση.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
1) Για να συναρμολογήσετε την συσκευή:
· Ανοίξτε το μεταλλιζέ φακελάκι & βγάλτε το ανταλλακτικό κρατώντας το από το τριγωνικό πλαστικό κέλυφος/ βάση.
· Εισάγετε το ανταλλακτικό στην υποδοχή της συσκευής και περιστρέψτε το με τη φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε να
ασφαλίσει.
2) Για να προετοιμάσετε τον δείκτη διάρκειας χρήσης του προϊόντος, από τον οποίο μπορείτε να καταλάβετε πότε έχει τελειώσει το
προϊόν:
·
Βγάλτε το ασημί φύλλο από το πάνω μέρος του ανταλλακτικού φανερώνοντας τον «δείκτη διάρκειας χρήσης» (γαλάζιο υγρό).
·
Το γαλάζιο υγρό θα εξατμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα.
·
Αλλάζετε το ανταλλακτικό όταν το γαλάζιο υγρό έχει εξατμιστεί.

3) Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν και ξεκινήσει η προστασία η προστασία εναντίον των κουνουπιών/μυγών, τοποθετήστε τη
συσκευή σε πρίζα 230V.
·
Οποιοσδήποτε προσανατολισμός της συσκευής θεωρείται αποδεκτός.
·
Ένα κόκκινο φωτάκι δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
·
Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η ενεργοποίηση της συσκευής τουλάχιστον για 1 ώρα στο χώρο εφαρμογής για
κουνούπια και τουλάχιστον για 1.5 ώρα για μύγες.

4) Χρησιμοποιήστε το νύχτα και μέρα για 24 ώρες ημερησίως:
·
Το ανταλλακτικό διαρκεί 10 ημέρες στη μεσαία ρύθμιση (αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη μεσαία ρύθμιση).
·
Ο δείκτης διάρκειας χρήσης θα σας ενημερώσει όταν θα πρέπει να αλλάξετε το ανταλλακτικό για να ανανεώσετε την
προστασία από τα κουνούπια & τις μύγες. Χρησιμοποιείτε μόνο RAID Night & Day ανταλλακτικά για τη συσκευή.
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Για απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απλά βγάλτε την από την πρίζα.
Πατήστε το κουμπί για να αλλάξει η ρύθμιση από "χαμηλή", σε "μέτρια", σε "υψηλή" και σε απενεργοποίηση (off) Ή
Πατήστε το κουμπί για να αλλάξει η ρύθμιση από "χαμηλή" σε "μέτρια" σε "υψηλή".
Το ανταλλακτικό διαρκεί για ~
·
320 ώρες στη χαμηλή ρύθμιση για μικρού μεγέθους δωμάτια περίπου 16m3
·
240 ώρες στη μεσαία ρύθμιση για μεσαίου μεγέθους δωμάτια περίπου 20m3 και
·
160 ώρες στην υψηλή ρύθμιση, ιδανικό για μεγάλα δωμάτια, 30m3
χωρίς φωτεινή ένδειξη = off
1 φωτεινή ένδειξη = χαμηλή - χώροι 16m3
2 φωτεινή ένδειξη = μεσαία - χώροι 20m3
3 φωτεινή ένδειξη = υψηλή - χώροι 30m3
Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείστε 2 σετ (συσκευή και ανταλλακτικό).
Ο καλός αερισμός και η χρήση κλιματιστικού ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.
Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, τα παράθυρα πρέπει να είναι κλειστά κατά τη χρήση του προϊόντος.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση
Προσέξτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη σωστή ρύθμιση ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου σύμφωνα με τους πιθανούς
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που
σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

5. Γενικές οδηγίες χρήσης
5.1. Οδηγίες χρήσης
Δείτε στην ενότητα Οδηγίες χρήσης

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου
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Ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου (EN/ISO 11683)
Η χρήση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρησης ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου, μη χρησιμοποιείτε σε
περιορισμένο χώρο.
Σε περίπτωση επαφής του πλακιδίου με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό.
Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.
Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.
Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.
Μη χρησιμοποιείτε απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρχονται σε άμεση
επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα. Μην το χρησιμοποιείτε σε κουζίνες.
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Περιέχει transfluthrin (πυρεθρινοειδές), μπορεί να είναι θανατηφόρο για τις γάτες. Αποτρέψτε τις γάτες να έρθουν σε επαφή με την
περιοχή.
Μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Οδηγίες για την αποφυγή κινδύνων φωτιάς, τοξικότητας, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των
ακόλουθων: ΠΡΟΣΟΧΗ: για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού και να αποτραπεί το παιχνίδι, τα παιδιά δεν πρέπει να
χρησιμοποιούν το προϊόν αυτό. Απαραίτητη είναι η στενή επίβλεψη όταν μια ηλεκτρική συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά
άνω των 8 ετώ ή άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Για ασφλή χρήση, συνδέστε μόνο σε πρίζες τοίχου που λειτουργούν
κανονικά όπου η συσκευή αερίζεται και δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με στρωσίδια κρεβατιών ή άλλο υλικό. Μη χρησιμοποιείτε με
μπαλαντέζα ή πολύμπριζα. Μη βυθίζετε στο νερό. Μη συνδέετε τίποτα σε πρίζα πάνω από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο
ανταλλακτικά (Brand Name) με τις συσκευές (Brand Name). Αυτές οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο [website]

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών
Η transfluthrin μπορεί να προκαλέσει παραισθησία (κάψιμο και τσίμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εαν τα συμπτώματα
επιμένουν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Εισπνοή: Δεν απαιτείται τίποτα ιδιαίτερο
Επαφή με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό. Σε περίπτωση εμφανίσεως
διαρκούς ερεθισμού, υποβληθείτε αμέσως σε ιατρική εξέταση. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. Σε περίπτωση εμφανίσεως διαρκούς ερεθισμού, υποβληθείτε αμέσως σε ιατρική
εξέταση
Κατάποση: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο
πρόσωπο από το στόμα.
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος

Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανεικά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του
Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους εθνικούς/ τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης
Το προϊόν διατηρείται σταθερό για 4 χρόνια.
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6. Άλλες πληροφορίες
• Το προϊόν περιέχει 300 mg καθαρής transfluthrin ανά πλακίδιο.
• Εργοστάσιο συσκευασίας: Zobele Holding S.p.A., Via Fersina, 4 38123 Trento, Ιταλία
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