MR MUSCLE-Sink & Plughole Unblocker 675248/001
SKU 168330
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CZ
Mr Muscle Čistič odpadů-ve formě aktivního gelu, který efektivně odstraní ucpané odpady v kuchyních i koupelnách.
Hustý gel se dostane i přes stojící vodu, zanesené odpady uvolní a zanechá svěží vůni. Působí už během 15 minut. Návod
pro použití: Asi 250 ml gelu nalijte do odpadu a nechte působit minimálně 15 minut. V případě potřeby nechte působit gel
přes noc. Nakonec důkladně propláchněte čistou vodou. Upozornění: Způsobuje poleptání. Uchovávejte uzamčené a
mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým
množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě
nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Používejte dle
návodu. Chraňte zlacené části před kontaktem s přípravkem. Obal otevírejte opatrně. Nepoškoďte láhev. Nestříkejte.
Během aplikace držte ruce, obličej, ale i děti, mimo ústí odpadů. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může
uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv na chladném, suchém a dobře
větraném místě. Přípravek skladujte v kolmé poloze. Prázdnou láhev znovu nepoužívejte. Obsahuje hydroxid sodný a
chlornan sodný. 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, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/. Výrobce: Emmegi Detergents S.p.A., Itálie.
Složení: amfoterní povrchově aktivní látky <5%, mýdlo <5%, bělicí činidla na bázi chloru <5%.
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Greenpoint symbol
Package symbol: 2 HDPE
EAN code
C ŽÍRAVÝ/ŽIERAVÝ
Size symbol: 1 l, e
TWD and CRC

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 2 uvnitř a pod
symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem HDPE! Dále EAN kód, e, objem 1 l a datum
výroby. Pozor, na správnou velikost výstražného symbolu nebezpečnosti- C ŽÍRAVÝ/ŽIERAVÝ. Na
obale musí být TWD symbol a uzávěr odolný proti otevření dětmi CRC.

