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BRISE® AEROSOL ANTI TOBACCO-osvěžovač vzduchu. Neutralizuje pachy cigaretového kouře, ve vašem
domově zanechá svěží vůni. Pro rychlé a efektivní osvěžení.
Návod pro použití: Před použitím protřepte. Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a nástřikem do středu
prostoru osvěžte prostředí místnosti. Nepoužívejte na tkaniny. Upozornění: 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. Používejte podle návodu. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C.
Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé
předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Před použitím odneste ptačí klece a po
vyvětrání klece vraťte na místo. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Osoby s přecitlivělostí na
vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické
návyky. Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale. Prázdné obaly 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, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Výrobce: SC Johnson, Europlant B.V., Nizozemí.
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Greenpoint symbol
EAN code
F+ EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ/MIMORIADNE HORĽAVÝ
Package symbol: 40 FE
Size symbol: 300/345 ml e 405/434 

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 40 uvnitř a pod
symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem FE! Dále symbol a číslo 405/434 v
rámečku, EAN kód, e, objem 300/345 ml a datum výroby. Pozor, na správnou velikost výstražného
symbolu nebezpečnosti - F+ EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ a MIMORIADNE HORĽAVÝ.

