Duck Power Anti-Limescale-Mandarin 350000015427
SKU 621097

1. 10. 2010

CZ
ODSTRANÍ 100% VODNÍHO KAMENE
ODSTRANÍ ODOLNÉ SKVRNY
EFEKTIVNĚ ČISTÍ
AKTIVNÍ POD VODNÍ HLADINOU
Duck Power 4v1 Odstraňovač vodního kamene-tekutý čistič odstraní 100% vodního kamene z WC mísy. V místě kontaktu
s vodním kamenem tvoří modrou pěnu (šumí). Jedinečně zakřivené hrdlo láhve snadno dosáhne pod obrubu WC mísy, kde se
usazeniny nejvíce vyskytují. Lépe čistí a osvěžuje. Návod pro použití: 1. Zdvihněte poklop WC mísy. 2. Stlačte obě strany
víčka a odšroubujte. 3. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. Rovnoměrně nastříkejte přípravek pod obrubu celé WC mísy.
4. Vyčistěte mísu kartáčem, sklopte poklop WC mísy, nechte působit 60 minut a spláchněte. V případě potřeby nechte
působit přes noc. 5. Láhev důkladně uzavřete. Používejte alespoň 3x týdně, aby byla vaše toaleta čistá. *Účinek vyčištění
WC mísy pod okrajem obruby je ověřený laboratorně.
UPOZORNĚNÍ: Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání. Uchovávejte
uzamčené a mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte
velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V
případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Pozor!
Nesměšujte s jinými čisticími přípravky. Používejte dle návodu. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Odstraňte
prostředek z úst, důkladně je vypláchněte vodou (vodu nepolykejte) a okamžitě zajistěte lékařské ošetření. Předložte lékaři
obal nebo označení. Používejte pouze na WC mísy. Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na
obale. Prázdný obal 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/.
Složení: neiontové povrchově aktivní látky <5%, parfémy, butylphenyl methylpropional.
Výrobce: SC Johnson, Europlant B.V., Nizozemí.

-

Size symbol: 750 ml e
Package symbol: 2 HDPE
C ŽÍRAVÝ/ŽIERAVÝ
Greenpoint symbol
EAN code:
TWD and CRC

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 2
uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem HDPE! Dále EAN kód,
e, objem 750 ml a datum výroby. Pozor, na správnou velikost výstražného symbolu
nebezpečnosti-C ŽÍRAVÝ/ŽIERAVÝ. Na obale musí být TWD symbol a uzávěr odolný proti
otevření dětmi CRC.

