Pronto® Laminated Extra Protection Wax 350000021114
SKU 676127

13. 05. 2015

CZ
VOSK NA LAMINÁTOVÉ PODLAHY/vyživuje/chrání/leští/EXTRA OCHRANA
Pronto® Extra Protection vosk na laminátové podlahy, které vyživuje, chrání a leští. Pro čisté, suché, celistvé
povrchy, na něž nebyla aplikována leštidla.
NÁVOD PRO POUŽITÍ: 1. Rozmíchejte 3 víčka přípravku v 1 l teplé vody (pro vyšší lesk aplikujte malé množství
přípravku přímo na čistou a suchou podlahu). Reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na malém skrytém místě. 2. Pomocí
hadru nebo aplikátoru naneste tenkou vrstvu. 3. Nechte 20 minut schnout. Neoplachujte a neleštěte. Lešticí účinek
přípravku přetrvává i při dalším mytí.
Pronto® Extra Protection vosk na laminátové podlahy.
Varování
Obsahuje: pryskyřicové kyseliny, derivatizované kyselinou fumarovou, estery s glycerolem.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S
KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Používejte ochranné rukavice.
Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.
Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
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: <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, benzisothiazolinone, dimethylol glycol,
methylisothiazolinone. www.scjproducts.info
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Package symbol: 2 HDPE
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