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

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

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!

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!

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce
obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
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 uzamčené.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

-

CZ: Obsahuje: aniontové povrchově aktivní látky
< 5 %, neiontové povrchově aktivní látky < 5 %,
parfémy < 5 %, Hydroxid sodný < 1 %
SK: Obsahuje: aniónové povrchovo aktívne látky
< 5 %, neiónové povrchovo aktívne látky < 5 %,
parfumy < 5 %, hydroxid sodný < 1 %
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Čistič okrajů bazénu

Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.

B

Připravek k čištění linky podél hladiny bazénové vody
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Čistič okrajov bazéna

X

Prípravok na cistenie linky pozdlž hladiny bazénovej vody

Y
Z

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska
pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlas-mi): Odstráňte/vyzlečte všetky
kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď 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. P405 Uchovávajte
uzamknuté.
P501
Zneškodnite
obsah/nádobu
v
súlade
s
miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Výrobce/výrobca:
Chemoform AG
Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand
of Chemoform AG

Distributor:
VÁGNER POOL, s.r.o.
Nad Safinou 348
252 42 Vestec
Praha západ
CZECH REPUBLIC
tel: +420 244 913 177
www.vagnerpool.com
IČ: 27121062
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