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CZ
5v1*/LAMINÁTOVÉ PODLAHY/MÝDLOVÝ ČISTIČ/Zvyšuje přirozenou krásu podlah.
Pronto® 5v1 čistič na laminátové podlahy zvyšuje přirozenou krásu podlah.
*5v1: 1. Čistí. 2. Obnovuje lesk. 3. Ošetřuje. 4. Odstraňuje prach. 5. Nezanechá šmouhy.
Návod pro použití: Rozmíchejte 2 víčka přípravku v 5 l teplé vody. Umyjte celistvé povrchy pomocí houbičky, hadru nebo
mopu, neoplachujte. Reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na malém skrytém místě.
Pronto® 5v1 čistič na laminátové podlahy.
Obsahuje: alkoholy, C13-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8.
Způsobuje vážné poškození očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné
brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.
Prázdné obaly 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, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.
www.scjohnson.com
Složení: neiontové povrchově aktivní látky <5%, mýdlo <5%, parfémy, limonene, linalool, butylphenyl methylpropional,
alpha-isomethyl ionone, citronellol, dimethylol glycol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
www.scjproducts.info
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EAN code:
Signal Word: Nebezpečí
Size symbol: 750 ml, e
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 2 HDPE

Outercase
Pronto® 5v1 čistič na laminátové podlahy.
Nebezpečí
Obsahuje: alkoholy, C13-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8.
Způsobuje vážné poškození očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné
brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.

