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CZ
NA TROUBY
Mr Muscle na trouby snadno a efektivně čistí napečené nečistoty uvnitř trub. Návod pro použití: Přečtěte si pečlivě
následující instrukce a návod na údržbu zařízení od výrobce. Používejte pouze na vychladlou troubu. 1. Při aplikaci
používejte gumové rukavice a dodržujte další instrukce, viz. upozornění. 2. Odpojte zařízení od elektřiny, vyndejte rošty,
které se lépe vyčistí mimo zařízení. Chraňte před potřísněním vnější povrchy a okolí, může dojít k jejich poškození. 3. Před i
během použití nádobku pečlivě protřepte. Držte ji ve svislé poloze směrem od těla po celou dobu používání. 4. Přípravek
nanášejte pouze na vnitřní povrchy trouby včetně skleněných dveří ze vzdálenosti 20-30 cm. Nestříkejte na lemování trouby,
kontrolky, osvětlení a topná tělesa. 5. Zavřete troubu a přípravek nechte působit maximálně 30 minut. 6. Uvolněné nečistoty
setřete vlhkým hadrem či houbou. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte gumové rukavice a dodržujte
další instrukce, viz. upozornění. 7. Troubu před použitím vyvětrejte. 8. V případě většího znečištění je třeba postup
opakovat. 9. Přípravek uzavřete původním uzávěrem. Nepoužívejte na samočisticí a mikrovlné trouby nebo trouby, které jsou
ještě horké, dále na jejich vnější povrch, chróm, hliník, zinek, měď, plast nebo leštěný/lakovaný povrch.
Upozornění: Extrémně hořlavý. Způsobuje těžké poleptání. Dráždí dýchací orgány. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah
dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží 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 pouze v dobře větraných prostorách. Při nadýchání odsuňte
postiženého od zdroje expozice a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se potíže. V případě požití nevyvolávejte zvracení.
Odstraňte prostředek z úst, důkladně je vypláchněte vodou (vodu nepolykejte) a okamžitě zajistěte lékařské ošetření.
Předložte lékaři obal nebo označení. Používejte dle návodu k přípravku i k zařízení. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte
slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do
otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Obsahuje hydroxid
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/. Složení: aniontové povrchově aktivní látky <5%, alifatické uhlovodíky
<5%, polykarboxyláty <5%, parfémy, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, limonene.
Výrobce: SC Johnson Europlant B.V., Nizozemí.
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Greenpoint symbol
EAN code
F+ EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ/MIMORIADNE HORĽAVÝ, C ŽÍRAVÝ/ŽIERAVÝ
Package symbol: 40 FE
Size symbol: 300 ml e 405 
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 40 uvnitř a pod symbolem umístěným
písmenným identifikačním kódem FE! Dále symbol
a číslo 405 v rámečku, EAN kód, e, objem 300 ml a
datum výroby. Pozor, na správnou velikost výstražných symbolů nebezpečnosti - F+ EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ
a MIMORIADNE HORĽAVÝ, C ŽÍRAVÝ a ŽIERAVÝ. Na obale musí být TWD symbol a uzávěr odolný
proti otevření dětmi CRC.

