Toilet Duck Fresh Patch Pine 35-19570
SKU 662639
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CZ
snadná aplikace
vydrží až 4 týdny
žádné nehygienické závěsy
Zabraňuje usazování vodního kamene*
*díky Fresh Stick® se při spláchnutí aktivuje ve WC míse ochranný štít, který zabraňuje usazování vodního kamene.
3 pásky
5v1
zabraňuje usazování vodního kamene
čisticí aktivní pěna
dlouhotrvající lesk
dlouhodobě osvěžuje
vydrží až 4 týdny
Duck Fresh Stick® Lesní-gelová páska do WC mísy.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 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.
Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety. Používejte pouze na WC
mísy. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Zamezte styku s kůží. Prázdný obal odložte na místo určené obcí k ukládání
odpadu!
Obsahuje 2-methylundecanal, dodecanal, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde.
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
Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Čtěte návod pro
použití na vnitřní straně balení.
Složení: alifatické uhlovodíky <5%, aniontové povrchově aktivní látky 5-15%, neiontové povrchově aktivní látky 15-30%,
parfémy, butylphenyl methylpropional, coumarin, eugenol, limonene, alpha-isomethyl ionone, iodopropynyl butylcarbamate.
www.scjproducts.info
Inside:
NÁVOD PRO POUŽITÍ:
1. Vyjměte přípravek ze sáčku. Odstraňte ochranný papír z jedné strany pásky.
2. Ujistěte se, že WC mísa je čistá a přípravek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Umístěte pásku pod okraj
WC mísy, kde ji při spláchnutí bude tekoucí voda aktivovat. Pásku přilepte pevným stisknutím podél jejích okrajů. Po použití
může být pásek atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti.
3. Sejměte krycí papír. Použité obaly umístěte do odpovídajícího odpadu a umyjte si důkladně ruce. Pásku vyměňte po úplném
rozpuštění nebo po odstranění zbytků při pravidelném čištění.
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EAN code:
Signal Word:
Size symbol: 27g (3x9 g), e
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

