CZ: ETA PURITA
ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA
CHLADNIČKY A MRAZNIČKY
Výrazně eliminuje nepříjemné pachy
v lednicích, ale je vhodný i na mikrovlnné trouby.
Velmi jemně, ale důkladně vyčistí vaši chladničku
a zároveň neutralizuje nepříjemné pachy. Vhodný je i pro
další použití v domácnosti (odpadkové koše, koupelny a toalety),
odstraní mastnoty, vodní kámen a mýdlové nečistoty. • Aktivní mycí
složka na přírodní rostlinné bázi. • Šetrný k čističkám odpadních vod
• Biologicky rozložitelný • Bez konzervačních látek NÁVOD K POUŽITÍ: Pro běžnou
údržbu omyvatelných ploch dávkujeme 60 ml přípravku do 5 l teplé vody. Při silném
znečištění aplikujeme neředěný čistič, následně důkladně opláchneme vodou. Před prvním
použitím vždy vyzkoušejte účinek přípravku na málo viditelném místě. V případě pochybností
přípravkem nečistěte. Nepoužívejte na dřevo a ostatní povrchy méně odolné vůči kyselinám
(mramor, kámen, hliník, starší typy smaltů, lakované povrchy apod.) Složení: méně než 5 %
aniontových povrchově aktivních látek, méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek.
VAROVÁNÍ H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou. P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
SK: ETA PURITA ČISTIACI PROSTRIEDOK NA CHLADNIČKY A MRAZNIČKY Čistič chladničiek
Výrazne eliminuje nepríjemné pachy v chladničkách, ale je vhodný aj na mikrovlnnej rúry. Veľmi
jemne, ale dôkladne vyčistí vašu chladničku a zároveň neutralizuje nepríjemné pachy. Vhodný je aj
pre ďalšie použitie v domácnosti (odpadkové koše, kúpeľne a toalety), odstráni mastnoty, vodný kameň
a mydlovej nečistoty. • Aktívna umývacia zložka na prírodnej rastlinnej báze • Šetrný k čističkám
odpadových vôd • Biologicky rozložiteľný • Bez konzervačných látok. NÁVOD NA POUŽITIE: Pre bežnú
údržbu umývateľných plôch dávkujeme 60 ml prípravku do 5 l teplej vody. Pri silnom znečistení aplikujeme
neriedený čistič, následne dôkladne opláchneme vodou. Pred prvým použitím vždy vyskúšajte účinok
prípravku na menej viditeľnom mieste. V prípade pochybností prípravkom nečistite. Nepoužívajte
na drevo a ostatné povrchy menej odolné voči kyselinám (mramor, kameň, hliník, staršie typy smaltov,
lakované povrchy apod.). Zloženie: menej ako 5 % aniónových povrchovo aktívnych látok, menej ako
5 % neiónových povrchovo aktívnych látok POZOR H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102
Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela vodou.
P280 Noste ochranné okuliare. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.
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Doba spotřeby 36 měsíců od data výroby
Doba spotreby 36 mesiacov od dátumu výroby
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