Návod k použití:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sejměte horní kryt.
Před použitím přípravek protřepejte asi 10 sekund.
Naneste prostředek na chráněné povrchy ze vzdálenosti cca 20 cm
Druhou aplikaci opakujte po týdnu
Následně obnovujte pachovou stopu vždy po 2 týdnech
Přípravek se aplikuje přímo na místa, která chcete chránit.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami přes 50°C.
Nádobku nevystavujte mrazu, mohlo by dojít k poškození obalu.
I po vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozpálené předměty.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení a nekuřte!
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepoužívejte v uzavřených prostorách bez dostatečného větrání hrozí možnost vzniku výbušných par.
Dráždí kůži
Nevdechujte páry/aerosoly
Zamezte styku s kůží a očima
Sprej nevylévejte do kanalizace, prázdná nádobka patří do
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Datum spotřeby: tři roky od data výroby (viz dno nádobky)

Údaje o nebezpečnosti:
Bezpečnostní pokyny:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H314 Způsobuje poškození očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte.
Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
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
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje levandulový olej. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: eterické oleje, propan-2-ol; aceton

