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CZ
SUPER ÚČINNÝ KONCENTRÁT
Lesk beze šmouh a leštění
Mr Muscle koncentrovaný čistič-super účinný koncentrát k mytí oken a jiných omyvatelných povrchů jako jsou
okenní rámy, parapety, lustry, zrcadla, dlaždičky, skleněné a plastové povrchy, omyvatelné povrchy v kuchyních a
koupelnách atd. Díky aktivní složce Active Crystal na bázi alkoholu účinně vyčistí i tu největší špínu a zanechává
krystalický lesk beze šmouh.
Návod pro použití: Rozmíchejte 20 ml přípravku v 5 l teplé vody. Reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na malém
skrytém místě. Roztokem důkladně omyjte čištěný povrch a setřete suchým hadrem nebo papírovou utěrkou.
K vyčištění silně zašpiněných povrchů použijte přípravek v neředěném stavu. Poté ihned důkladně opláchněte vodou.
Upozornění: Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Neskladujte pod bodem mrazu. Neošetřené nebo
vysoce leštěné dřevěné povrchy mohou být na vodu citlivé. Zamezte styku s kůží a očima. Obsahuje (R)-p-mentha-1,8diene. Může vyvolat alergickou reakci. Po použití si umyjte ruce.
Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při styku s kůží omyjte postižené místo vodou. Při zasažení očí okamžitě
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte si ústa
velkým množstvím vody (nepolykejte), při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc a předložte etiketu.
Složení: neiontové povrchově aktivní látky <5%, aniontové povrchově aktivní látky <5% a konzervační činidla.
Dovozce, distributor: S.C. Johnson, s. r. o., Radlická 519/16, 150 00
http://doc.scj.cz/.

Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500,

Výrobce: S.C. Johnson, Kyjev, Ukrajina.
Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale.
Obal po vyprázdnění důkladně vypláchněte vodou. Prázdný obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu!

-

Size symbol: 825 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
s číselným identifikačním kódem 1 uvnitř a pod symbolem
trojúhelník skládající se ze tří šipek
umístěným písmenným identifikačním kódem PET! Dále EAN kód, e, objem 825 ml a datum výroby.

