PRONTO SOAPY ORANGE 675191/004
SKU 868570
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CZ
Čistí a ošetřuje dřevo
S POMERANČOVÝM OLEJEM
Mýdlový čistič na dřevo
Pronto mýdlový čistič s pomerančovým olejem obsahuje přírodní olej z pomerančové kůry, který kvalitně čistí a
ošetřuje dřevěný nábytek. Každý dřevěný povrch nepotřebuje přípravky proti prachu. Přípravek bez oplachování
odstraňuje i zaschlou špínu, mastnotu a skvrny, aniž by narušil přirozenou krásu a charakter dřeva. Je vhodný na
všechny druhy omyvatelného dřeva, např. na dřevěné podlahy, ošetřená či lakovaná dřeva, dveře, okenní rámy a
kuchyňské linky.
Návod pro použití: Rozmíchejte 2 víčka přípravku v polovině kbelíku teplé vody a houbou či hadrem setřete čištěný
povrch, neoplachujte. Reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na malém skrytém místě. Nepoužívejte na vzácná dřeva a
starožitnosti. Po použití si umyjte ruce.
Upozornění: Používejte podle návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Neskladujte pod
bodem mrazu. Neošetřené nebo vysoce leštěné dřevěné povrchy mohou být na vodu citlivé.
Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při styku s kůží omyjte postižené místo vodou. Při zasažení očí okamžitě
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte si ústa
velkým množstvím vody (nepolykejte), při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc a předložte etiketu.
Složení: neiontové povrchově aktivní látky <5%, mýdlo <5%, methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone
(3:1), (ethylenedioxy)dimethanol, 1,3-bis(hydroxymethyl)urea a parfém.
Distributor: S.C. Johnson, s. r. o., Radlická 519/16, 150 00
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Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500,

Výrobce: SC Johnson, Europlant B.V., Nizozemí.
Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale.
Obal po vyprázdnění důkladně vypláchněte vodou. Prázdný obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu!

-

Size symbol: 750 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
s číselným identifikačním kódem 2 uvnitř a pod symbolem
trojúhelník skládající se ze tří šipek
umístěným písmenným identifikačním kódem HDPE! Dále EAN kód, e, objem 750 ml a datum výroby.

