
1. Opatrně otevřete. 2. Nalijte 
(500 ml). 

Počkejte 5 minut*

3. Napusťte odtok horkou 
vodou.

Bezpečné pro použití na všech trubkách

Mr Muscle® Drain Gel
BEZPEČNÉ PRO POUŽITÍ NA VŠECH TRUBKÁCH

Popis produktu 
Sinks skrz stojící vodu a ucpávky k vyčištění 
ucpané dřezy, zátky a potrubí.

• 5 minute action time* 
• Cuts through standing water 
• Cleans pipes and controls odours
• Suitable for use in hard and / or soft water 
• Safe for use on all pipes

*Laboratorně testováno na ucpané koupelně (vlasy a mýdlo). U silnějších ucpávek nechte působit déle.

NEDĚLEJTE TO:
 • Vymačkávací nebo opakovaně použitelná láhev
 • Splash
 • Plunge
 • Použití na toaletách nebo v umyvadlech s jednotkami na likvidaci odpadu

Dřez
(umývárna)

Dřez
(kuchyně)

Vana

Jak používat:

Kde použít:



Mr Muscle® Drain Gel
BEZPEČNÉ PRO POUŽITÍ NA VŠECH TRUBKÁCH

Bezpečnostní informace:
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození 
očí. Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. 
Pokud je nutná lékařská pomoc, nechte si obal nebo etiketu výrobku. 
po ruce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
STŘEDISKO / lékaře. 

POKUD JE NA KŮŽI (nebo na vlasech): Okamžitě si svlékněte veškerý 
kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku vodou / sprchou. 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve 
vyplachování. 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. 

PŘI VDECHNUTÍ: Vyveďte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte jí pohodlí pro 
dýchání. 

Skladujte pod uzávěrem. Používejte ochranné rukavice. Nedýchejte výpary. 
Obsah / nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 

POZOR! Nepoužívejte společně s jinými produkty. Může uvolňovat 
nebezpečné plyny (chlor). Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na 
chladném místě a láhev skladujte ve svislé poloze. 

Doba použitelnosti
24 měsíců od data výroby.

Obsahuje: 
Sodium hypochlorite, Caustic soda, Amines, C12-18-alkyldimethyl, N-oxides.

Technická data

Vzhled Kapalina

Barva Přírodní

Zápach Funkční

Hodnota pH 13,4 (neředěný)

Skladový kód: 308557  | Kufřík Množství: 6  |  Velikost: 1L
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SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Tyto informace a veškeré další technické rady vycházejí z našich současných zna-
lostí a zkušeností. To však neznamená žádnou odpovědnost nebo jinou právní 
povinnost z naší strany; to platí i pro existující práva duševního vlastnictví třetích 
stran, zejména patentová práva. Zejména nemáme v úmyslu poskytovat žádné zá-
ruky, výslovné ani implicitní, ani neručíme za vlastnosti výrobku v právním smyslu. 
Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technologického nebo jiného vývoje.


