CZ: ETA PURITA ČISTICÍ
PROSTŘEDEK NA NEREZOVÉ
POVRCHY Ošetřuje, čistí nerez plochy – trouby,
mikrovlnné trouby, varné desky, lednice apod.,
odstraňuje skvrny od zaschlých kapek vody, mastnotu
a jiné nečistoty. Obnovuje lesk a odpuzuje vodu. Slouží také
k základnímu čištění varných ploch ze sklokeramiky. K ošetření
a ochraně sklokeramické desky je nutné použít jiný čistič. Použití:
Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Vlhkým hadříkem
naneste na čištěnou plochu tenkou vrstvu přípravku, rovnoměrně
rozetřete. Mokrým hadříkem otřete nebo opláchněte vodou a suchým
savým hadříkem vyleštěte do sucha. Nádobí důkladně opláchněte. První
pomoc: Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte
0,5 litru vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. Při
zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody Složení:
5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky,
parfém, 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on
VAROVÁNÍ H319 Způsobuje vážné podráždění očí P102 Uchovávejte mimo
dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. 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 NEREZOVÉ POVRCHY
Ošetruje, čistí nerez plochy - rúry, mikrovlnné rúry, varné dosky, chladničky
a pod., odstraňuje škvrny od zaschnutých kvapiek vody, mastnotu a iné
nečistoty. Obnovuje lesk odpudzuje vodu. Slúži k základnému čisteniu
varných plôch zo sklokeramiky. K ošetreniu a ochrane sklokeramickej varnej
dosky je nutné použiť iný čistič. Použitie: Pred použitím prípravok dôkladne
potraste. Vlhkou handričkou naneste na čistenú plochu tenkú vrstvu
prípravku, rovnomerne rozotrite. Mokrou handričkou utrite alebo opláchnite
vodou a suchou pijavou handričkou vyleštite do sucha. Riad dôkladne
opláchnite Prvá pomoc: Pri náhodnom požití – vypláchnite ústnu dutinu
vodou, vypite 0,5 litra vody, nevyvolávajte zvracanie a vyhľadajte lekársku
pomoc. Pri zasiahnutí očí – okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Pri styku
s pokožkou – okamžite umyte veľkým množstvom vody. Zloženie: 5 %
alebo viac, ale menej ako 15 % neiónových povrchovo aktívnych látok,
parfum, 2-bróm-2-nitropropán-1,3-diol, 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón POZOR
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí P102 Uchovávajte mimo dosahu
detí. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. 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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