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CZ
Dlouhotrvající a mimořádně efektivní ochrana kůže proti klíšťatům a komárům
Autan aktiv sprej–repelentní přípravek ve spreji, který zajišťuje dlouhotrvající efektivní ochranu kůže hlavně proti
komárům, ovádům a klíšťatům. Aplikovaný v dostatečném množství účinkuje až 8 hodin proti komárům či ovádům a až 4
hodiny proti klíšťatům. Návod pro použití: Před použitím důkladně protřepejte. Při aplikaci držte nádobku ve svislé poloze
asi 15-20 cm od kůže. Při použití na tvář a krk nejdříve nastříkejte prostředek do dlaní a poté ho rozetřete. Zamezte přímému
kontaktu prostředku se syntetickými materiály a lakovanými povrchy. Použití prostředku je velmi příjemné, nezanechává
pocit mastnoty a je lehce parfémovaný. Aplikaci opakujte pouze v případě potřeby. Upozornění: Používejte dle návodu.
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani po vyprázdnění nádobku neprorážejte a
nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení –
Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, do 30°C. Zamezte kontaktu prostředku s očima a sliznicí.
Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Pouze k vnějšímu použití. Nepoužívejte u dětí do 2 let. U dětí
do 6 let používejte šetrně, neaplikujte na jejich ruce a nepoužívejte velkoplošnou nebo opakovanou aplikaci. Při zvýšené
citlivosti kůže může dojít k podráždění kůže. Při aplikaci nejezte, nepijte, nekuřte, před jídlem si omyjte ruce vodou a
mýdlem. Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při nadýchání odsuňte postiženého od zdroje expozice a zajistěte
lékařské ošetření objeví-li se potíže. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití nevyvolávejte zvracení. Odstraňte přípravek z úst, důkladně je vypláchněte vodou (nepolykejte) a okamžitě
zajistěte lékařské ošetření. Předložte lékaři obal nebo označení. Složení: butan/propan. Účinná látka: 16 g icaridine ve 100 g
prostředku. Specifická rizikovost: R12 Extrémně hořlavý. Pokyny pro bezpečné nakládání: S2 Uchovávejte mimo dosah
dětí. S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S23 Nevdechujte plyny/aerosoly. S46 Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Distributor: S.C.
Johnson, s. r. o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/. Výrobce: Pro SC
Johnson vyrábí Colep Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 97-410 Kleszczów, Polsko. Prázdný obal zneškodňujte v rámci
tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby uvedeného
na obale.
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EAN code
F+ EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ/MIMORIADNE HORĽAVÝ
Package symbol: 41 ALU
Size symbol: 100 ml e 140 ∋
Greenpoint symbol

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 41 uvnitř a pod symbolem
umístěným písmenným identifikačním kódem ALU! Dále symbol
a číslo 140 v rámečku, EAN kód, e,
objem 100 ml a datum výroby. Pozor, na správnou velikost výstražného symbolu nebezpečnosti-F+
EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ a MIMORIADNE HORĽAVÝ.

