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Myyntipäällyksen teksti

JOHNSON RAID HOUSE & GARDEN INSECT KILLER
Tuhoeläinten torjunta-aine

Erittäin helposti
syttyvä
Tehoaineet:
pyretriinit
piperonyylibutoksidi

2,5 g/kg
12 g/kg

Valmistetyyppi: AE
Käyttötarkoitus:
Hyönteisten ja punkkien, kuten kärpästen, lehti- ja kilpikirvojen, kointoukkien,
vihannespunkin, torjuntaan sisätiloista sekä puutarhoista. Noudata käyttöohjeita ihmisille
ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
Varoitukset:
Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Vältettävä sumun hengittämistä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää
yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Painepakkaus. Ei saa säilyttää
auringonpaisteessa eikä yli +500C:n lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa
tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. Eristettävä
sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
Käytön rajoitukset:
Varoaika tillillä ja persiljalla 7 vrk, muilla kasveilla 1 vrk.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Tyhjät myyntipakkaukset hävitetään kotitalousjätteiden mukana.
Käyttöohje:
Kärpäset ja muut lentävät hyönteiset sisätiloissa:
Ennen sisätilojen käsittelyä ovet ja ikkunat suljetaan. Valmistetta sumutetaan 8-10
sekuntia/30 m3. Sumutus vähintään 80-90 cm:n etäisyydeltä seinistä ja aroista pinnoista.
Huone pidetään sumutuksen jälkeen suljettuna noin 10 minuuttia. Enintään kaksi
käsittelyä/vrk samassa tilassa.
Lehtikirvat ja vihannespunkki:
Kotikukat ja puutarhakasvit sumutetaan kevyesti tuholaisten esiintyessä 30-40 cm:n
etäisyydeltä. Kasveja ei saa sumuttaa lämpötilan ollessa yli +30 º C.
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Vaatekoin toukat:
Ennen käsittelyä tekstiilit tuletetaan ja puhdistetaan huolellisesti. Valmistetta sumutetaan
40 50 cm:n etäisyydeltä käsiteltäviin vaatteisiin, huonekalujen päällisiin, mattoihin ym.
Tekstiilit käsitellään kevyesti niin, että ne tulevat lievästi kosteiksi, mutta eivät märiksi.
Tekstiilejä ei pidä pestä eikä harjata aikana, jolloin aineen halutaan suojaavan ne koin
tuhoilta. Turkiksia ja arkoja tekstiilejä ei pidä käsitellä.
Huomautukset:
Alle 1-vuotiaat lapset ja vastasyntyneet kotieläimet on siirrettävä pois käsiteltävistä
tiloista. Suihkua ei saa suunnata kasvoihin. Elintarvikkeita ja nautintoaineita ei saa olla
esillä käsittelyn aikana. Akvaariot on peitettävä ja häkkilinnut vietävä muualle käsittelyn
ajaksi.
Rekisteröinnin haltija:
XXX
Valmistaja ja pakkaaja:
XXX
Edustaja Suomessa:
XXX
Rekisterinumero:
1406
Valmistuserä:
000
Nettopaino:
000

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 8.4.2002.

