Mr Muscle Window Cleaner-Green refill 675177/10
SKU 216181, xxxxxx a xxxxxx

7. 3. 2006

CZ
MKTG text:

Usage
Instructions:

Warnings:

First aid
instructions:

Mr Muscle Max zelený náplň díky aktivní složce Active Crystal na bázi octa účinně vyčistí i tu největší
mastnotu a špínu z oken a jiných povrchů. Pěna, která je vytvořena díky novému rozprašovači, vydrží na
svislých površích déle než tekuté přípravky. Vysoký lesk beze šmouh je zaručený.
Návod pro použití: Našroubujte mechanický rozprašovač na náhradní náplň. Nastříkejte přípravek ve
formě pěny přímo na čištěný povrch. Nádobku udržujte ve svislé poloze. Povrch suchou tkaninou
vyleštěte do vysokého lesku. Nepoužívejte na leštěné dřevo. Po použití si umyjte ruce.
Upozornění: Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při čištění jiného povrchu než skla,
zrcadla nebo obkládaček, vyzkoušejte reakci povrchu na malém skrytém místě. Zamezte styku s kůží
a očima. Nevdechujte aerosoly. Neskladujte pod bodem mrazu.
Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží omyjte postižené místo vodou.

Ingredients:

Složení: methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone (3:1) a parfémy.

Distributor:

Distributor: S.C. Johnson, s. r. o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500,
http://doc.scj.cz/.

Manufactured:

Výrobce: SC Johnson, Europlant B.V., Nizozemí.

Expiry date:

Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale.

Waste
elimination
sentence:

-

Obal po vyprázdnění důkladně vypláchněte vodou. Prázdný obal odložte na místo určené obcí k ukládání
odpadu!

Size symbol: 500, 750, 1000 ml e
Package symbol: 1 PET
Greenpoint symbol
EAN code:

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 1 uvnitř a pod symbolem umístěným
písmenným identifikačním kódem PET! Dále EAN kód, e, objem 500, 750 či 1000 ml a datum výroby.

