DUCK Fresh Patch-Pine 350000017212
SKU 634796/654029
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CZ
PŘITISKNI & SLOUPNI
4 TÝDNY
Snadná aplikace
1 balení vydrží až 4 týdny
Už žádné nehygienické závěsy
LESNÍ
3 PÁSKY
PŘILNE bez potřeby závěsu
VONÍ s každým spláchnutím
ČISTÍ po dobu až 4 týdnů
Suchý/Důležitý
Nepotřebuje aplikátor
Duck Fresh Stick® Lesní-gelová páska do WC mísy.
Složení: sodium dodecylbenzenesulfonate. Zdraví škodlivý při požití. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Po použití si umyjte ruce. Používejte pouze na WC
mísy. Uchovávejte mimo dosah zvířat. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování
přípravku. Obsahuje 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, coumarin. Může
vyvolat alergickou reakci. Distributor: S.C. Johnson, s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.:
225557500, http://doc.scj.cz/. Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale. Prázdný obal
zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Made in Mexico.
Složení: > 30% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, butylphenyl
methylpropional, coumarin, eugenol, limonene, alpha-isomethyl ionone.
Návod pro použití:
Ujistěte se, že WC mísa je čistá a přípravek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti.
1. VYSUŠTE prostor pod okrajem WC mísy, kam umístíte přípravek a kde gelová páska snadno přilne.
2. Vyjměte přípravek ze sáčku. Odstraňte ochranný papír z jedné strany pásky.
3. Umístěte pásku pod okraj WC mísy, kde ji při spláchnutí bude tekoucí voda aktivovat. Pásku přilepte pevným
stisknutím podél jejích okrajů.
4. Sejměte krycí papír. Použité obaly umístěte do odpovídajícího odpadu a umyjte si důkladně ruce. Aktivujte
spláchnutím. Pásku vyměňte po úplném rozpuštění nebo po odstranění zbytků při pravidelném čištění.

-

Size symbol: 3x9 g, e
Package symbol: 21 PAP
Greenpoint symbol
EAN code
Xn ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ/ŠKODLIVÝ
TWD

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 3x9 g, e. Pozor, na správnou velikost
výstražného symbolu nebezpečnosti-Xn ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ/ŠKODLIVÝ. Na obale musí být TWD symbol.

