Glade® Discreet® Electric-Lively floral garden-Pear, gardenia & fresh leaves refill - 35*33012
SKU 300704
20. 11. 2017
CZ
náplň / ZDE OTEVŘÍT / VLOŽTE CHLOPEŇ DO HORNÍHO OTVORU / sladká hruška a hyacint
NÁVOD PRO POUŽITÍ JAKO SAMOSTATNÝ DRŽÁK:
1. otevřít
2. odtrhnout fólii
3. složit
4. umístit
1. odtrhnout fólii
2. decor
3. electric/VLOŽIT
4. magnet
5. VYMĚNIT PO VYČERPÁNÍ GELU
Glade® Discreet®-lively floral garden-sladká hruška a hyacint náplň pro (ne)elektrický osvěžovač vzduchu.
Varování
Obsahuje: alfa-hexylcinnamaldehyd, isocyklocitral, 7-hydroxycitronellal.
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte
obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo dosah zvířat. Nepropichujte membránu. Nepokládejte na leštěné či lakované
dřevěné povrchy. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu
nemohou nahradit správné hygienické návyky.
Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, cinnamyl alcohol, phenylacetaldehyde, 2-methoxy-4-propylphenol, 2,4dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde,
eugenol,
isoeugenol,
dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde,
3phenylbutyraldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info

-

EAN code:
Signal Word: Varování
Size symbol: 8 g, e
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

CLP Warning Sticker:
Glade® Discreet®-lively floral garden-sladká hruška a hyacint náplň
Varování
Obsahuje: alfa-methylcinnamaldehyd, linalol, dipenten, cinnamaldehyd.
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

CLP Sticker:
Glade® Discreet®-lively floral garden-sladká hruška a hyacint náplň
Varování
Obsahuje: alfa-hexylcinnamaldehyd, isocyklocitral, 7-hydroxycitronellal.
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte
obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, cinnamyl alcohol, phenylacetaldehyde, 2-methoxy-4-propylphenol, 2,4dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde,
eugenol,
isoeugenol,
dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde,
3phenylbutyraldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

