PRONTO JASMINE-MSP 692127/001
SKU 607594

6. 11. 2009

CZ
Proti prachu
Back Label
Pronto proti prachu Jasmín. Jediný vzduchem hnaný čistič nábytku-snížený dopad na životní prostředí.
Tento výrobek má sníženou koncentraci VOCs (organické těkavé látky), které přispívají k znečistění ovzduší.
Jemně čistí a odstraňuje prach z kovu, dřeva, skla a elektroniky (kromě plazmových/LCD obrazovek) a vytváří
lesk beze šmouh. Nevhodný pro použití na dřevo bez povrchové úpravy. Návod pro použití: Před použitím si
vždy přečtěte text na etiketě. Neotáčejte víčkem. Před použitím protřepejte. Při použití držte nádobku ve svislé
poloze směrem od těla a nastříkejte přípravek ze vzdálenosti asi 20 cm na čištěný povrch. Pro lepší výsledek ihned
vyleštěte měkkým suchým a čistým hadříkem. Při čištění malých ploch a těžko dosažitelných míst nastříkejte
přípravek na hadřík a povrch vyleštěte. Doporučuje se otestovat účinek přípravku na malém skrytém místě.
Nepoužívejte na podlahy. Po použití si umyjte ruce. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
Warnings:
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 10 % hmotnosti náplně je hořlavých.
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku
neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Prázdné obaly
zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Minimální doba skladovatelnosti: 2
roky od data výroby uvedeného na obale. Distributor: S.C. Johnson, s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5,
IČO: 601 99 075, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Výrobce: SC Johnson, Europlant B.V., Nizozemí.
Ingredients:
Složení: neiontové povrchově aktivní látky <5%, alifatické uhlovodíky 5-15%, parfémy, linalool, 2-bromo-2nitropropane-1,3-diol, benzyl benzoate, hexyl cinnamal, citronellol.

-

EAN code:
Package symbol: 40 FE

-

Size symbol: 300ml, e, 520, ∋
Greenpoint symbol

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je v tomto
případě trojúhelník skládající se ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 40 uvnitř a pod
symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem FE! Dále symbol
a číslo 520 v rámečku,
EAN kód, e, objem 300 ml a datum výroby.

