OFF PROTECT PUMP SPRAY 35*7378
SKU 699726

10. 01. 2018

CZ
OCHRANA PŘED KOMÁRY A KLÍŠŤATY / NENÍ MASTNÝ
Repelent v mechanickém rozprašovači působí okamžitě. Odpuzuje komáry (Culicidae-dospělci) až 2 hodiny po aplikaci a
klíšťata (Ixodidae-dospělci) až 3 hodiny po aplikaci. Pro neprofesionální použití v interiéru (dobře větraném) a exteriéru.
Dávkování: 1 g přípravku na 645 cm2 (0,11 mg DEET/cm2), viz. návod pro použití. Návod pro použití: Pomocí
rozprašovací pumpičky naneste kapalinu rovnoměrně na obnaženou pokožku a rozetřete rukou na následující části těla:
Dospělí: *7 nástřiků na obličej, 5 nástřiků na krk, 5 nástřiků na každou ruku, 4 nástřiky na horní část každého chodidla a 12
nástřiků na spodní část každé nohy. Děti starší 2 let včetně: *3 nástřiky na obličej, 3 nástřiky na krk, 2 nástřiky na horní část
každého chodidla a 3 nástřiky na každé předloktí. *Při použití na obličej: Nastříkejte na ruce dospělého a poté rozetřete po
tváři dospělého nebo dítěte, vyhněte se očím a ústům. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Nenanášejte na ruce dětí mladších než 12
let. U dospělých a dětí starších 12 let neaplikujte vícekrát než 3x za 24 hodin. U dětí mladších 12 let neaplikujte vícekrát než
2 krát za den. Nepoužívejte pod oblečením. Nevdechujte aerosoly. Po návratu do interiéru si umyjte ošetřenou pokožku
mýdlem a vodou. Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před jídlem a po použití
přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Nekontaminujte potraviny, nádobí nebo
jiné povrchy, které mohou s jídlem přijít do kontaktu. Doporučujeme, aby všechny části neošetřené pokožky, byly zakryty
oblečením a nemohlo dojít k jejich pokousání hmyzem. První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte
lékaře. Likvidace: Nekontaminujte vodní plochy nebo vodní toky chemikáliemi nebo jejich obaly. Přípravek a jeho obal
musí být zlikvidován bezpečným způsobem. Nevylévejte do kanalizace. Prázdný obal znovu nepoužívejte. Skladování:
Chraňte před mrazem. Skladujte v původním obalu.
Další informace: Neaplikujte na porušenou nebo podrážděnou pokožku. Nenanášejte na nebo do blízkosti syntetických
materiálů (mimo nylonu), nábytku, plastů, hodinových sklíček, kožených / lakovaných povrchů včetně automobilů. Při
podráždění pokožky přerušte používání.
OFF!® Protect rozprašovač, repelent proti komárům a klíšťatům.
Nebezpečí
Účinná látka: N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 7 % (70 g/kg).
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte
údaje na štítku. V případě požáru: K uhašení použijte vodní mlhu. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Držitel povolení / Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Číslo povolení: CZ-0011294-0000. Maximální doba skladování 2 roky od data výroby (MAN).
Made in EU.
www.scjohnson.com
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EAN code:
Signal Word: Nebezpečí
Size symbol: 100 ml e
Manufacturing date (MAN)
TWD

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 2 HDPE

