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CZ
ProductType
PROTI PRACHU
UspFront1
Dokonalá zbraň na každodenní nečistotu
AerosolType
Tento vzduchem hnaný aerosol od společnosti SC Johnson poskytuje stejný účinek jako klasické aerosoly, ale je
šetrnější k životnímu prostředí.
Pronto Lemon proti prachu dokonale odstraňuje prach, šmouhy a otisky. Obsahuje antistatické složky, které
zabraňují opětovnému usazování prachu, a speciální čisticí složky, které umožňují čištění všech povrchů beze šmouh.
Dodá vašemu domovu svěží vůni čistoty s nádechem citronu. Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při styku
s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Návod pro použití: Přípravek je vhodný pro použití na běžné druhy povrchů včetně dřeva, plastů,
TV/HiFi/Video (kromě plazmových/LCD obrazovek), atd. Nevhodný pro použití na neošetřené dřevo. Použití na
starožitný nábytek konzultujte s odborníkem. Neotáčejte víčkem. Před použitím obsah nádobky protřepejte.
Doporučuje se otestovat účinek přípravku na malém skrytém místě. Při použití držte nádobku ve svislé poloze směrem
od těla a rovnoměrně nastříkejte malé množství přípravku ze vzdálenosti asi 20 cm na znečištěný povrch. Povrch
vyleštěte čistým suchým měkkým hadříkem. Na malé plochy nebo těžko dosažitelné povrchy nastříkejte přípravek
přímo na hadřík a povrch s ním vyleštěte. Nepoužívejte na podlahy. Po použití si umyjte ruce.
Warnings:
Upozornění: Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu
záření a teplotám nad 50°C. Ani po vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného
ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Chraňte před mrazem a
vysokými teplotami. Zamezte kontaktu s očima a kůží. 10% hmotnosti náplně je hořlavých.
Složení: neiontové povrchově aktivní látky <5%, alifatické uhlovodíky 5-15%, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol,
parfém, citral, geraniol.
Distributor: S.C. Johnson, s. r. o., Radlická 519/16, 150 00
http://doc.scj.cz/.

Praha 5, IČO: 601 99 075, tel.: 225557500,

Výrobce: SC Johnson, Europlant B.V., Nizozemí.
Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale.
Prázdné obaly zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

-

EAN code:
Package symbol: 40 FE
Size symbol: 250ml, e, 405, ∋
Greenpoint symbol

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je v tomto případě
s číselným identifikačním kódem 40 uvnitř a pod symbolem
trojúhelník skládající se ze tří šipek
a číslo 405 v rámečku, EAN kód, e,
umístěným písmenným identifikačním kódem FE! Dále symbol
objem 250 ml a datum výroby.

