DUCK FRESH DISCS MARINE DUO REFILL 350000029627
SKU 696484
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CZ
Zabraňuje usazování vodního kamene.
Dlouhodobě osvěžuje.
Hygienická aplikace.
Čistí s každým spláchnutím.
Vydrží až 16 týdnů.
Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Čtěte návod pro
použití na vnitřní straně balení.
12 POUŽITÍ
VYDRŽÍ AŽ 16 TÝDNŮ
zabraňuje usazování vodního kamene
2 NÁPLNĚ
MARINE
DRŽÁK NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ
disk přilne k míse / vydrží až 16 týdnů / žádné nehygienické závěsy
Duck® Fresh Discs™-čistič WC Marine náplň
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně
omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal/zásobník v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem
o odpadech.
Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety. Používejte pouze na WC mísy. Uchovávejte mimo dosah domácích
zvířat.
Obsahuje citral, linalool. Může vyvolat alergickou reakci.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.
www.scjohnson.com
Složení: neiontové povrchově aktivní látky ˃30%, parfémy, linalool, coumarin, eugenol,
www.scjproducts.info

limonene, citral.

Inside:
NÁVOD PRO POUŽITÍ: Ujistěte se, že WC mísa je čistá.
1. Zasuňte tlačítko zásobníku do prvního otvoru držáku. Sundejte víčko.
2. Přiložte konec zásobníku k WC míse, kde bude tekoucí voda aktivovat gelový disk.
3. Stlačte tlačítko a posuňte ho, až zaskočí do dalšího otvoru držáku.
4. Odtáhněte zásobník od WC mísy, kde zůstane gelový disk. Uzavřete víčko a spláchněte. Po použití může být atraktivní
pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Vhodné pro septiky.
5. Po vytlačení posledního gelového disku ze zásobníku uschovejte držák, který použijete na novou náplň.
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EAN code:
Signal Word:
Size symbol: 72ml (2x36 ml), e
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Symbol book
Package symbol: 21 PAP

