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snadná manipulace
rozpouští usazeniny na okrajích bazénu podél hladiny vody
odstraňuje mastnoty, tuky, saze a zbytky kosmetiky

Návod k použití:
Snižte hladinu vody o několik centimetrů. Přípravek naneste přímo nebo ředěný až
do poměru 1:1 na houbičku nebo hadřík. Znečištěné plochy omývejte opatrně, aby
přípravek nestékal do vody. Plochy vždy následně otřete hadříkem navlhčeným v
čisté vodě. Tento čistící prostředek lze využít i v domácnostech.
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

-
Způsobuje poleptání. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,
ukažte toto označení). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné
odpady.

ľahká manipulácia
rozpustí usadeniny na okrajoch bazéna pozdĺž hladiny vody
odstraňuje mastnoty, tuk, sadze a zvyšky nečistot

Návod na použitie: 
Znížte hladinu vody o niekoľko centimetrov. Prípravok naneste priamo alebo
riedený až do pomeru 1:1 na hubku alebo handričku. Znečistené plochy umývajte
opatrne, aby prípravok nestekal do vody. Plochy vždy následne utrite handričkou
navlhčenou v čistej vode. Tento čistiaci prostriedok je možné využiť aj v
domácnostiach.
Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!

-
R34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie. S1/2 Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí. S26 V prípade kontaktu
s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S36/37/39 Noste
vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/ tvár. S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre,
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). S56 Zneškodnite
tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Obsahuje: aniontové povrchově aktivní
látky < 5 %, neiontové povrchově aktivní
látky < 5 %, parfémy < 5 %, Hydroxid
sodný < 1 %
Obsahuje Linalool. Může vyvolat
alergickou reakci. 
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Čistič okrajů bazénu
Připravek k čištění linky podél hladiny bazénové vody

Čistič okrajov bazéna
Prípravok na cistenie linky pozdlž hladiny bazénovej vody
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