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Glade® by Brise®
Sense & Spray™ Collection
Automatic spray
SANTALOVÉ DŘEVO & JASMÍN Z BALI
OBSAHUJE NÁPLŇ A BATERIE
SENZOR POHYBU
OSVĚŽUJE, JEN KDYŽ TO POTŘEBUJETE
Vhodný pro všechny Sense & Spray™ náplně.
1 automatický osvěžovač, 1 náplň a 2 AA baterie
Návod pro použití je uvnitř obalu.
1. senzor pohybu Uvolní vůni každých 20 minut, jen když zaznamená váš pohyb.
2. klidový režim V případě, že senzor nezaznamená váš pohyb, vypne se. Neplýtvá náplň, když nejste doma.
3. tlačítko pro extra osvěžení V případě potřeby stiskněte pro extra osvěžení.
Glade® by Brise® Sense & Spray™ Collection Santalové dřevo & Jasmín z Bali-automatický osvěžovač vzduchu se
SENZOREM POHYBU.
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC. Chraňte před teplem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.
Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek
používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.
Obsahuje benzyl salicylate, vanillin, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2naphthyl)ethan-1-one, d-limonene, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.
Baterie: Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Nerozebírejte baterii ani jí nevhazujte do ohně. Může explodovat, vytéci nebo způsobit
poškození. Používejte jen AA alkalické baterie.
Prázdný obal a osvěžovač 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, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info

-

EAN code:
Signal Word: Nebezpečí
Size symbol: 18 ml, e
CE symbol:
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

Warning sticker
Nebezpečí
Glade® by Brise® Sense & Spray™ Collection Santalové dřevo & Jasmín z Bali
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC. Chraňte před teplem,
horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po
použití.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

CLP sticker
Nebezpečí
Glade® by Brise® Sense & Spray™ Collection Santalové dřevo & Jasmín z Bali
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC. Chraňte před teplem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.
Obsahuje benzyl salicylate, vanillin, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2naphthyl)ethan-1-one, d-limonene, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.
Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Nerozebírejte baterii ani jí nevhazujte do ohně. Může explodovat, vytéci nebo způsobit
poškození. Používejte jen AA alkalické baterie.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

