PRONTO SOLS PLUS 602860/011
SKU 113080/869730

4. 7. 2006

CZ
Front Label:
Vysoký lesk bez leštění
Vysoký lesk
Na nedřevěné podlahy
Back Label:
Pronto vosk na nedřevěné podlahy-díky speciálnímu složení dodává povrchům podlah z dlaždic, linolea, PVC i
mramoru překrásný lesk bez namáhavého přelešťování, vylepšuje vzhled čištěných povrchů, obnovuje jejich zašlý
lesk a pomáhá udržovat podlahy čisté. Dále chrání podlahy před poškrábáním a jinými známkami každodenního
používání.
Usage Instructions:
Návod pro použití: Přípravek může být používán jak ve zředěné, tak v nezředěné formě. Reakci povrchu
vyzkoušejte nejprve na malém skrytém místě. Nezředěný přípravek použijte pro získání výjimečného lesku-na
čistou a suchou podlahu naneste mopem nebo hadrem tenkou, rovnoměrnou vrstvu přípravku a nechte zaschnout
20-30 minut. Podlahu již nepřelešťujte. Ve zředěné formě používejte přípravek pro pravidelnou údržbu-rozpusťte
2-3 uzávěry přípravku v 1 litru vody a mopem nebo hadrem podlahu setřete. Nechte podlahu vyschnout. K
odstranění starých vrstev přípravku použijte Pronto odstraňovač vosku na nedřevěné podlahy. Po použití si umyjte
ruce.
Warnings:
Upozornění: Používejte podle návodu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Neskladujte
pod bodem mrazu.
First aid instructions:
Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a v případě
podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží omyjte postižené místo vodou. Při požití nevyvolávejte
zvracení. Vypláchněte si ústa velkým množstvím vody (nepolykejte), při přetrvávajících potížích vyhledejte
lékařskou pomoc a předložte etiketu.
Expiry date:
Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale.
Distributor:
Distributor: S.C. Johnson, s. r. o., Radlická 519/16, 150 00
http://doc.scj.cz/.

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

Manufactured:
Výrobce: EMMEGI Detergents, Itálie.
Waste Elimination sentence:
Obal po vyprázdnění důkladně vypláchněte vodou. Prázdný obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu!
Ingredients:
Složení: fosforečnany <5%, neiontové povrchově aktivní látky <5%, parfém, methylchloroisothiazolinone a
methylisothiazolinone (3:1), (ethylenedioxy)dimethanol a 1,3-bis(hydroxymethyl)urea.

-

Size symbol: 750 ml e
Package symbol: 2 HDPE
Greenpoint symbol
EAN code:

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 2 uvnitř a pod
symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem HDPE! Dále EAN kód, e, objem 750 ml a
datum výroby.

