Glade® by Brise® One Touch® Mini Spray Blackberry Frost Refill 350000022130
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5. 2. 2013
CZ
náplň/Návod je na vnitřní straně balení.
Glade® by Brise® One Touch® Mini Spray Lesní ovoce náplň-osvěžovač vzduchu.
Návod pro použití: Glade® by Brise® One Touch® COLLECTION (obr.1) 1. NEMIŘTE SI VÝROBKEM DO OČÍ. 2.
Náplň vložte do podstavce a zatlačte do držáku do zaklapnutí. 3. Umístěte dekorativní držák na rovný povrch. Uchopte ho
nataženou rukou a stlačte směrem dolů. STŘÍKEJTE SMĚREM OD OBLIČEJE. Glade® by Brise® One Touch® (obr. A,
B) 1. NEMIŘTE SI VÝROBKEM DO OČÍ. 2. Vložte náplň do držáku do zaklapnutí (obr. A). 3. Zavřete kryt a stiskněte
jeho prostřední část k osvěžení místnosti (obr. B). Jeden stisk postačí na osvěžení celé míst nosti. Volně stojící držák
opatrně sevřete nataženou rukou. STŘÍKEJTE SMĚREM OD OBLIČEJE.
UPOZORNĚNÍ: Extrémně hořlavý. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí. 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 50oC. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na
žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento
výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Při styku s kůží
potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. Obsahuje alpha-methylcinnamaldehyde, coumarin, vanillin, eugenol, dipentene.
Může vyvolat alergickou reakci. 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, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.
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Size symbol: 10 ml e
F+ EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ/MIMORIADNE HORĽAVÝ
Package symbol: 21 PAP
Greenpoint symbol
EAN code:

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 21 uvnitř a pod symbolem
umístěným písmenným identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód, e, objem 10 ml, obrázky k návodu a datum
výroby. Pozor, na správnou velikost výstražného symbolu nebezpečnosti - F+ EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ a
MIMORIADNE HORĽAVÝ.

