CZ: ETA PURITA
ODVÁPŇOVAČ PRO PRAČKY
A MYČK Y Efektivně odstraňuje
i usazené nečistoty. Zanechává zářivý lesk
a svěží vůni. Snadné a rychlé použití v celé
domácnosti. Vhodný pro použití do praček
a myček. Návod na použití: Čištění pračky:
Čistič nalijte do zásobníku pro prací prostředek po
max. rysku zásobníku, zvolte hlavní prací program,
nastavte minimálně na teplotu 60 °C bez předpírky,
zapněte prázdnou pračku bez prádla a pracího
prostředku a nechte běžet celý prací cyklus. Čištění
myčky: Myčku celou vyprázdněte. Vyčistěte filtrační
sítko. Nalijte přípravek do dávkovače tekutých přípravků
a dále nastříkejte 250ml přípravku na stěny a dno myčky.
Při silném znečištění vystříkejte celý obsah balení na stěny
a dno myčky. Zapněte mycí cyklus s minimální teplotou
65 °C. Nepřidávejte mycí prostředek. Vymytý prázdný obal
odevzdejte do tříděného odpadu. 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.
SK: ETA PURITA ODVÁPŇOVAČ PRE PRÁČKY A UMÝVAČKY
Efektívne odstraňuje aj usadené nečistoty. Zanecháva žiarivý
lesk a sviežu vôňu. Jednoduché a rýchle použitie v celej
domácnosti. Vhodný pre použitie do práčok a umývačiek.
Návod na použitie: Čistenie práčky: Čistič nalejte do
zásobníka pre prací prostriedok po max. Rysku zásobníka,
vyberte hlavný prací program, nastavte minimálne na teplotu
60 °C bez predprania, zapnite prázdnu práčku bez bielizne
a pracieho prostriedku a nechajte bežať celý prací cyklus.
Čistenie umývačky: Umývačku celú vyprázdnite. Vyčistite
filtračné sitko. Nalejte prípravok do dávkovača tekutých
prípravkov a ďalej nastriekajte 250ml prípravku na steny a dno
umývačky. Pri silnom znečistení vystriekajte celý obsah balenia
na steny a dno umývačky. Zapnite umývací cyklus s minimálnou
teplotou 65 °C. Nepridávajte umývací prostriedok. Vymytý
prázdny obal odovzdajte do triedeného odpadu. 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.
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Doba spotřeby 36 měsíců od data výroby
Doba spotreby 36 mesiacov od dátumu výroby
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