
Mr Muscle® Window & Glass
ODSTRAŇUJE OTISKY PRSTŮ, ŠMOUHY A CELKOVOU ŠPÍNU

Sprej připravený k použití pro lesk bez šmouh a šmouh

*S výjimkou rozprašovače a fólie na štítku. Informujte se u místního recyklačního systému.

VINEGAR
ADDED

Popis produktu 
Přidaný ocet pro účinné čištění všech vašich 
skla, zrcadel a oken.

• Lesk beze šmouh
• Zanechává všechny skleněné povrchy beze šmouh
• Pro rychlé a snadné čištění
• Bez amoniaku
• Tělo láhve vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu po spotřebě*
• Nová průhledná láhev, která je uživatelsky přívětivá

Jak používat:

Sklo Zrcadla Okno Ostatní sklo 
povrchy

Kde použít:
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1. Otočte trysku z 
“STOP” do polohy 
“SPRAY” polohy.

2. Stříkejte přímo na 
povrch plným tahy 

spouště.

3. Otřete kuchyňským 
papírem nebo 

měkkým suchým 
hadříkem pro lesk 

výsledky.

4. Otočte trysku z 
‘SPRAY’ na ‘STOP’ 

polohy.

O
FF

Nepoužívejte:
 • na hotové dřevo
 • na jiné povrchy než sklo, zrcadla, dlaždice a chrom. Nejprve vyzkoušejte na nenápadném místě.
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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.

Mr Muscle® Window & Glass
ODSTRAŇUJE OTISKY PRSTŮ, ŠMOUHY A BĚŽNOU ŠPÍNU

Bezpečnostní informace:
Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Způsobuje 
podráždění kůže. Způsobuje vážné podráždění očí. V případě 
potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo etiketu 
výrobku.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno 
provést. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí 
přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Používejte pouze v dobře 
větraných prostorách. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích 
zvířat. 

Pouze pro profesionální uživatele.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Doba použitelnosti
24 měsíců od data výroby.

Obsahuje: 
<5 % aniontových povrchově aktivních látek.
Obsahuje také: parfém.

Technická data

Vzhled   Liquid

Barva Green

Zápach Herbal

Hodnota pH   2.8

Skladový kód: 316533 | Kufřík Množství: 6 | Velikost: 750ml

GD4819/0622


