Číslo výr.:1499006

Esence pro parní lázně
Oriental
Esencie pre parné kúpele
Oriental

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal v souladu s
místními/regionálními/ národními/mezinárodními předpisy. Obsahuje Vanillin. Může vyvolat alergickou reakci.
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těžká, smyslná, povzbuzující
ťažká, zmyselná, povzbudzujúci
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Automatické dávkování: V závislosti na velikosti kabiny
a požadované intenzitě dávkujeme ca. 3 - 5 ml každých 4
- 6 minut. Ruční dávkování: 10 kapek nakapeme přímo na
odpařovací trysku nebo do odpařovací misky.
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H226 Horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k
dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla,
horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice /
ochranné okuliare. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu
okamžite vyzlečte.Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s
miestnymi/ oblastnými/ národnými/ medzinárodnými nariadeniami. Obsahuje Vanillin. Môže vyvolať alergickú
reakciu.
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Automatické dávkovanie: V závislosti na veľkosti
kabiny a požadovanej intenzite dávkujeme ca. 3-5ml
každých 4 – 6 minút. Ručné dávkovanie: 10 kvapiek
nakapeme priamo na odparovaciu trysku alebo do
odparovacej misky.

Varování
Pozor

Dovozce:
CHEMOFORM CZ, s.r.o.
Nad Safinou II, 347
25242 Vestec
tel.: +420 244 913137
www.chemoform.cz

