Raid House hyönteistorjunta torjuu ja suojaa tehokkaasti erilaisilta hyönteisiltä koko talossa. Aineen
teho säilyy käsitellyllä pinnalla useita päiviä.
Käyttötarkoitus: Lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty. Käyttöohje: Ravista huolellisesti ennen käyttöä. Pidä pakkaus
pystyasennossa, kun suihkutat. Aerosolisuihkua ei tarvitse kohdistaa suoraan lentävään kohdehyönteiseen, sillä ilmassa leijuva torjunta-ainesumu riittää torjumaan hyönteiset. Sulje ovet ja ikkunat. Käsittelyn
aikana tilassa ei saa olla muita ihmisiä. Sumuta torjunta-ainetta n. 30 m huoneeseen 8–10 sekunnin ajan.
Sumuttaessa pidä aerosoli vähintään 1 metrin etäisyydellä aroista pinnoista, kuten seinistä, tekstiileistä ja
huonekaluista. Poistu tilasta käsittelyn jälkeen. Huone pidetään suljettuna 15 minuutin ajan. Lopuksi
huone tuuletetaan huolellisesti. Saavuttaaksesi nopean tehon, suihkuta torjunta-ainetta suoraan kohti
hyönteisiä. Valmisteella ei saa käsitellä samaa tilaa peräkkäisinä päivinä. Pienten lasten oleskelua
käsitellyissä tiloissa on vältettävä.
Raid House Insektaerosol
Användningsändamål:
mål och mot föreskrifterna förbjuden. Bruksanvisning: Omskakas väl före användning. Håll förpacsvävande bekämpningsmedelsdimman räcker för att bekämpa insekterna. Stäng dörrar och fönster. Under
rum
och möbler. Avlägsna dig från rummet efter behandlingen. Rummet hålls stängt i 15 minuter. Slutligen
bör inte behandlas under två på varandra följande dagar. Små barn bör inte vistas i behandlade utrymmen.
VAARA Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Lue merkinnät
ennen käyttöä. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen
voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa
yli 50 °C lämpötiloille. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa
avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes
tyhjänä. Älä hengitä suihketta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
Huomautukset: Suihkua ei saa suunnata ihmisiin tai lemmikkieläimiin. Ei
saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Elintarvikkeita, ruoanvalmistus- ja ruokailuvälineitä ei saa olla esillä käsittelyn
aikana. Lemmikkieläinten akvaariot, terraariot ja häkit on vietävä muualle tai
peitettävä käsittelyn ajaksi. Sulje akvaarion ilmansuodatin käsittelyn ajaksi.
Käytä vain tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
FARA Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Giftigt för vattentill hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte utsättas för värme, heta ytor,
gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller
andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte sprej.
Tvätta händerna grundligt efter användning. Innehållet skall behandlas som farligt avfall och tomma
behållaren som blandavfall.
Observera: Får inte riktas mot människor eller husdjur. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Livsmedel, matingredienser eller matbestick bör inte hållas framme under behandlingen. Husdjur såsom
under behandlingen. Använd endast i väl ventilerade utrymmen.
Tehoaineet/Aktiva substanser: 1R-trans-fenotriini/1R-trans-fenotrin 1,25 g/kg,
pralletriini/pralletrin 1,0 g/kg
Valmistetyyppi/Preparattyp: AE
Rekisterinumero/Registreringsnummer: 6936/713/2014
Valmistaja/Tillverkare: Oy Transmeri Logistics Ab,
Kisällintie 13, 01730 Vantaa/Vanda
Rekisteröinnin haltija/Registeringsinnehavare:
Oy Transmeri Ab, PL/PB 50, 02631 Espoo/Esbo.
Kuluttajapalvelu/Konsumentservice:
puh/tel 0800 92299 klo 13–15.
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