MR MUSCLE WINDOW & GLASS GREEN 35x17137
SKU 693557 / 690190
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CZ
lesk beze šmouh / OKNA A SKLA
1.
2.
3.
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Složení na bázi octa účinně čistí okna a skleněné povrchy.
Odstraňuje mastnotu a špínu.
Čistí do vysokého lesku.
Čistí beze šmouh.
Rychlé a snadné čištění.

NÁVOD PRO POUŽITÍ: Otočte trysku do pozice „ON“. Nastříkejte přípravek na čištěný povrch. Vyleštěte suchou měkkou
tkaninou nebo papírovou utěrkou. Po použití otočte trysku do pozice „OFF“. Přípravek nepokládejte. Nepoužívejte na dřevo
bez povrchové úpravy. Při čištění jiného povrchu než jsou skla, zrcadla, obkládačky a chrom, vyzkoušejte reakci povrchu na
malém skrytém místě.
Mr Muscle® 5v1 čistič oken zelený
Varování
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. 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. Nevdechujte aerosoly. Po
manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.
Odstraňte obsah/obal 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.
www.scjohnson.com
Složení: aniontové povrchově aktivní látky <5%, parfémy. www.scjproducts.info
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EAN code:
Signal Word: Varování
Size symbol: 500 ml, e
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 1 PET

Outercase
Mr Muscle® 5v1 čistič oken zelený
Varování
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. 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. Nevdechujte aerosoly. Po
manipulaci důkladně omyjte ruce.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

