Glade® sense & spray™ - Pure Clean Linen refill 35*13919
SKU 307054
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*NÁPLŇ DO
Návod pro použití je uvnitř obalu.
Nemiřte si do obličeje.
Glade® sense & sprayTM Pure Clean Linen náplň do automatického osvěžovače vzduchu se senzorem pohybu.
Nebezpečí
Obsahuje: citral.
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 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. 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. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného
odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
Používejte ochranné rukavice.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly
tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.
Obsahuje geraniol, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, hexyl salicylate,
(Z)-3-hexenyl salicylate, linalool. 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
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EAN code:
Signal Word: Nebezpečí
Size symbol: 18 ml, e
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Symbol book
Package symbol: 21 PAP

Warning sticker:
Glade® sense & sprayTM Pure Clean Linen náplň
Nebezpečí
Obsahuje: citral.
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 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. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC. Odstraňte obsah/obal v rámci
tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 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.

