Glade® Electric scented oil - I love you refill 35*35459
SKU 312562
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CZ
* AŽ 100 DNÍ VŮNĚ Každá náplň poskytuje až 100 dní vůně při nízkém nastavení intenzity a denním využití 12 hodin
denně. Nastavte si odpařovač, aby poskytoval požadovanou intenzitu vůně a vytvořil dokonalou atmosféru v každé
místnosti.
Návod pro použití: 1. Otočte el. zástrčkou odpařovače, aby náplň byla ve svislé poloze. 2. Odšroubujte uzávěr a náplň
vložte do odpařovače. 3. Zasuňte odpařovač do odpovídající el. zásuvky. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze.
Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny. 4. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně. Po manipulaci si umyjte
ruce.
Glade® Electric scented oil - I love you náplň, elektrický tekutý osvěžovač vzduchu.
Varování
Obsahuje: linalol, cineol, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on.
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Používejte ochranné rukavice.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo
kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s
přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné
hygienické návyky.
Obsahuje dodecanal, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3buten-2-one,
pin-2(10)-ene,
citral,
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one,
2,4dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, eugenol, carvone. 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.
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EAN code:
Signal Word: Varování
Size symbol: 20 ml, e
Manufacturing date (MAN)
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Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

Leaflet:
Glade® Electric scented oil - I love you náplň
Varování
Obsahuje: linalol, cineol, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on.
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o
odpadech. Používejte ochranné rukavice.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

