Mr Muscle® Kitchen 35*14283
SKU 687902
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CZ
ODSTRAŇUJE MASTNOTU A NEČISTOTY/KUCHYŇ/ZLIKVIDUJE 99,99% virů a BAKTERIÍ/CITRÓN
PRO POUŽITÍ NA:
SPORÁK
DŘEZ A OBKLADAČKY

PRACOVNÍ PLOCHY

Návod pro použití: Otočte trysku do pozice „ON“. Pro aplikaci na vodorovné povrchy otevřete klapku před tryskou
(pozice mlhy), pro svislé povrchy nechte klapku zavřenou (pozice pěny). Nastříkejte přípravek na tvrdý neporézní povrch
(např. sporák, dřez, obkladačky, pracovní plochy), dokud není vlhký. Počkejte minimálně 15 minut a setřete pitnou vodou.
Otočte trysku do pozice „STOP“. Nádobku skladujte ve svislé poloze. Zabraňte kontaktu přípravku se dřevem, hliníkem, s
malovanými, lakovanými či měkkými porézními povrchy. V případě pochybností se řiďte pokyny výrobce čištěných
povrchů a zařízení. Nepoužívejte na opotřebované, poškozené, popraskané povrchy či na zlaté kování.
Mr Muscle® 5v1 kuchyň, čisticí a dezinfekční přípravek v rozprašovači.
Účinná
látka:
0,11
g
alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy
C14)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy ve 100 g přípravku.
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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. 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.
Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale.
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: neiontové povrchově aktivní látky <5%, dezinfekční prostředky, parfémy, limonene. www.scjproducts.info
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EAN code:
Signal Word: Size symbol: 500 ml, e
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 2 HDPE
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