Brise Discreet - Lavender & Jasmine refill 350000012308
SKU 620740

2. 9. 2011

CZ
Náplň pro:/Návod pro použití je uvnitř obalu.
Brise® DiscreetTM Levandule & Jasmín náplň-pro elektrický a dekorativní osvěžovač vzduchu.
Návod pro použití: 1. Vyjměte osvěžovač z obalu a odtrhněte ochrannou fólii. 2. Vložte náplň do držáku odkrytou
membránou směřující ven. Do dekorativního držáku vložte náplň zespodu. 3. Discreet Electric zasuňte do el. zásuvky. /
Discreet Décor umístěte na rovný povrch. Po krátké chvíli provoní váš domov. 4. Jakmile se začne uvolňovat vůně, gel
pomalu vysychá. Po vyčerpání gelu vyměňte náplň za novou.
Upozornění: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží
okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Nevylévejte do kanalizace. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení. Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo dosah zvířat. Nepropichujte membránu.
Nepokládejte na leštěné či lakované dřevěné povrchy. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat
s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Obsahuje benzyl salicylate, 2,4dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, coumarin, eugenol. Může vyvolat
alergickou reakci. Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale. Prázdný obal zneškodňujte
v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Distributor: S.C. Johnson, s.r.o., Radlická 519/16, 150 00
Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/. Made in EU.
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Size symbol: 12 g, e
Package symbol: 21 PAP
Greenpoint symbol
N NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/NEBEZPEČNÝ PRE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
EAN code:

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je
trojúhelník skládající se ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod
symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód, e, datum
výroby, objem 12 g. Pozor, na správnou velikost výstražného symbolu N NEBEZPEČNÝ
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/NEBEZPEČNÝ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

