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SKU 655986
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CZ
Odstraňuje mastnotu a nečistoty
1.
Odstraňuje kuchyňskou mastnotu a nečistoty.
2.
Zlikviduje 99,99% virů a bakterií.
3.
Svěží citrónová vůně.
4.
Zanechá zářivě čisté povrchy.
5.
Pro rychlé a snadné čištění.
Návod pro použití: Otočte trysku do pozice „ON“. Pro aplikaci na vodorovné povrchy otevřete klapku před tryskou
(pozice mlhy), pro svislé povrchy nechte klapku zavřenou (pozice pěny). Nastříkejte přípravek na tvrdý neporézní povrch
(např. sporák, dřez, obkladačky, pracovní desky), dokud není vlhký. Počkejte minimálně 15 minut a setřete pitnou vodou.
Otočte trysku do pozice „STOP“. Nádobku skladujte ve svislé poloze. Zabraňte kontaktu přípravku se dřevem, hliníkem, s
malovanými, lakovanými či měkkými porézními povrchy. V případě pochybností se řiďte pokyny výrobce čištěných
povrchů a zařízení. Nepoužívejte na opotřebované, poškozené, popraskané povrchy či na zlaté kování.
Mr Muscle® 5v1 kuchyň, čisticí a dezinfekční přípravek v rozprašovači.
UPOZORNĚNÍ: Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte dlouhodobému styku s kůží. Po použití si
umyjte ruce. Zajistěte lékařské ošetření, objeví-li se podráždění. Účinná látka: 0,11 g alkyl(C12C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy a 0,11 g alkyl(C12-C14)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy ve 100 g
přípravku. 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, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Složení: neiontové povrchově aktivní látky <5%, dezinfekční prostředky, parfémy.
Made in EU.

-

Size symbol: 500 ml e
Package symbol: 2 HDPE
Greenpoint symbol
EAN code:

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je
v tomto případě trojúhelník skládající se ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 2
uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem HDPE! Dále EAN
kód, e, objem 500 ml a datum výroby.

