LEŠTĚNKA NA NÁBYTEK

Čistí a zabraňuje opětovnému usazování prachu
Vyvinuta speciálně pro údržbu dřevěných, lakovaných a syntetických povrchů. V jediném kroku čistí, obnovuje a
renovuje vzhled, vytváří antistatickou ochranu proti usazování prachu a dalších nečistot. Vytvořená vrstva
zabraňuje množení bakterií, plísní a vytváří hygienický povrch. Ošetřené povrchy jsou nemastné, vláčné a výrazně
se prodlužuje jejich životnost. Díky antistatickému účinu výrazně usnadňuje následující údržbu.
Návod k použití: Používá se na suchých površích, které nejsou horké nebo na slunci. Nastříkejte rovnoměrně na
povrch a setřete pomocí mikrovláknové utěrky. Pokud je na povrchu silné znečištěni (skvrny) nechte působit 5-10
minut a poté setřete.
Složení (ALORI 881): Kyselina ethylendiamin tetraoctová čtyřsodná sů, bis(2-omegahydroxypoly(oxyethylen)ethyl)alkylamin, hydroxid sodný. V rámci nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech, tento
produkt obsahuje velmi malé množství alergenních vonných látek je známo, že způsobují senzibilizace kůže u lidí.
Vonné
látky
nemají
dopad
na
lidské
zdraví prostřednictvím
doporučeného
použití.
Anoidní povrchově aktivní látky: méně než 3%. Neionogenní povrchově aktivní látky: méně než 3%
EDTA: Méně než 1%.
Varování: způsobuje vážné podráždění očí.
Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a
krmiv. Neskladuje v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte v dobře větraných prostorách ve svislé poloze.
Teplota skladování +5 až +25C.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny.
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Podejte aktivní uhlí (1-2 tablety). U osoby bez příznaků kontaktujte
toxikologické středisko k rozhodnutí o lékařském ošetření. U osoby se zdravotními potížemi zajistit rychlou
lékařskou pomoc.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte
ochranné rukavice/ochranné brýle.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě
224 919 293 nebo 224 919 293. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.
VAROVÁNÍ BALENÍ:

250 ml
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Výhradní zástupce: Alori Nano Solution s.r.o., IČ: 01792881, Koželužská 20, Olomouc 779 00, tel: 778 062 860, email: info@alori.cz
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