PRONTO FLOOR STRIPPER 671601/001
SKU 113070
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CZ
Front Label:
Odstraňovač vosku Pronto/Na nedřevěné podlahy
Back Label:
Pronto odstraňovač vosku na nedřevěné podlahy-odstraňuje staré vrstvy vosku Pronto vosk na nedřevěné
podlahy a úporné nečistoty z dlaždic, linolea, PVC i mramoru. NEPOUŽÍVEJTE NA DŘEVĚNÉ PODLAHY.
Use Instruction: Návod pro použití: Rozpusťte 5 víček přípravku ve 2 litrech vody a rozetřete pomocí mopu po
podlaze. Nechte působit 5 minut, ale nenechte přípravek zaschnout. Pomocí důkladně vypláchnutého a vlhkého
mopu odstraňte z podlahy staré vrstvy vosku a nečistoty. Jakmile je podlaha čistá a suchá můžete opět použít
Pronto vosk na nedřevěné podlahy, aby vaše podlaha opět získala vysoký lesk. Po použití si umyjte ruce.
Warnings: Upozornění: Používejte dle návodu. Používejte vhodné ochranné rukavice. Nepoužívejte společně
s jinými čisticími přípravky. Skladujte v původních uzavřených obalech. Neskladujte pod bodem mrazu.
First aid instructions: Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně
omyjte vodou a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění. Při požití nevyvolávejte zvracení. Odstraňte
přípravek z úst, důkladně je vypláchněte vodou (nepolykejte) a okamžitě zajistěte lékařské ošetření. Předložte
lékaři obal nebo označení. Další informace v S26.
Risk phrases: Specifická rizikovost: R36/38 Dráždí oči a kůži.
Safety phrases: Pokyny pro bezpečné nakládání: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styku s kůží
a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku
s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
tento obal nebo označení.
Shelf life: Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale.
Distributor: Distributor: S.C. Johnson, s. r. o., Radlická 519/16, 150 00
225557500, http://doc.scj.cz/.

Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.:

Producer: Výrobce: SC Johnson & Son, Řecko.
Waste elimination sentence: Obal po vyprázdnění důkladně vypláchněte vodou. Prázdné obaly zneškodňujte v
rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Ingredients: Složení: aniontové povrchově aktivní látky <5%, parfém a limonene.

-

Size symbol: 500 ml e
Package symbol: 2 HDPE
Greenpoint symbol
EAN code:
Xi Dráždivý and Dráždivý

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je v tomto
s číselným identifikačním kódem 2 uvnitř a pod
případě trojúhelník skládající se ze tří šipek
symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem HDPE! Dále EAN kód, e, objem 500 ml a
datum výroby. Pozor, na správnou velikost výstražného symbolu nebezpečnosti - Xi DRÁŽDIVÝ a
DRÁŽDIVÝ.

