DUCK FRESH DISCS-MARINE 350000021644
SKU 645848
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CZ
Zabraňuje usazování vodního kamene
Dlouhodobě osvěžuje
Čistí s každým spláchnutím
Vydrží až 720 spláchnutí
Díky jedinečnému složení Fresh Discs ™ se po spláchnutí aktivuje ve WC míse ochranný štít, který zabraňuje usazování
vodního kamene.
Podívejte se na vnitřní stranu na úplný návod pro použití a obal si uschovejte.
Duck® Fresh Discs™-čistič WC Mořská vůně
Návod pro použití: Zaručí čistotu toalety. 1. Zasuňte tlačítko zásobníku do prvního otvoru držáku. Sundejte víčko. 2.
Přiložte konec zásobníku k WC míse, kde bude tekoucí voda aktivovat gelový disk. 3. Stlačte tlačítko a posuňte ho, až
zaskočí do dalšího otvoru držáku. 4. Odtáhněte zásobník od WC mísy, kde zůstane gelový disk. Uzavřete víčko a spláchněte.
Může přitahovat pozornost malých dětí. Výrobek umístěte na nejméně viditelná místa pro děti.
Duck® Fresh Discs™-čistič WC Mořská vůně.
UPOZORNĚNÍ: Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety. Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. Používejte pouze na WC
mísy. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celého používání.
Zamezte styku s kůží. Obsahuje coumarin. Může vyvolat alergickou reakci. Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od
data výroby uvedeného na obale. Prázdný obal, zásobník a držák odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu!
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.
Složení: alifatické uhlovodíky <5%, neiontové povrchově aktivní látky ˃30%, parfémy, linalool, coumarin, eugenol,
limonene, citral.

-

Size symbol: 36 ml, e
Package symbol: 21 PAP
Greenpoint symbol
EAN code

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je trojúhelník skládající se
ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným
identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód, datum výroby, objem 36 ml, e.

