
1. Óvatosan nyissa ki. 2. Öntsön (500 ml). 5 
percet várjon.*

3. Töltse meg a lefolyót 
forró vízzel.

Biztonságosan használható minden csövön

Mr Muscle® Drain Gel
BIZTONSÁGOSAN HASZNÁLHATÓ MINDEN CSÖVÖN

Termékleírás 
Süllyed az állóvízen és a dugulásokon keresztül az 
eltömődött mosogatók, dugók és csövek tisztítására.

 • 5 perc hatóidő* 
 • Átvágja az állóvizet 
 • Tisztítja a csöveket és megfékezi a szagokat
 • Kemény és/vagy lágy vízben használható 
 • Biztonságosan használható minden csőben

*Laboratóriumi tesztelés egy eldugult fürdőszobában (haj és szappan). Vastagabb dugulások esetén hagyja tovább 

NE TEGYE.:
 • Squeeze vagy újrahasználható palack
 • Splash
 • Plunge
 • Hulladékgyűjtővel ellátott WC-kben vagy mosdókagylókban való használat

Mosdó (mosdó) Mosogató (konyha) Fürdő

Hogyan kell használni:

Hol kell használni:



Mr Muscle® Drain Gel
BIZTONSÁGOSAN HASZNÁLHATÓ MINDEN CSÖVÖN

Biztonsági információk:
Maró hatású lehet a fémekre. Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz. 
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, hosszan tartó hatású. Ha orvosi 
segítségre van szükség, tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkéjét. 
Gyermekek elől elzárva tartandó. Azonnal hívjon mérgezéselhárító 
központot/orvost. 
HA BŐRRE (vagy hajra) kerül: azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot. 
Öblítse le a bőrt vízzel/zuhanyzóval. 

SZEMKONTAMINÁCIÓ esetén: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig. 
Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és ha könnyen elvégezhető. Folytassa 
az öblítést. 

FELNYELÉS esetén: öblítse ki a száját. Ne idézzen elő hányást. 

HA LÉLEGZÉS: Vigye ki a személyt a friss levegőre, és tegye lehetővé, hogy 
kényelmesen lélegezzen. 

Tárolja fedett helyen. Viseljen védőkesztyűt. Ne lélegezze be a gőzöket. A 
tartalmat/tartályt a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. 

FIGYELEM! Ne használja más termékekkel együtt. Veszélyes gázokat (klór) 
bocsáthat ki. Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös helyen, és az üveget 
függőlegesen tárolja. 

Szavatossági idő
A gyártástól számított 24 hónap.

Obsahuje: 
Nátrium-hipoklorit, nátronlúg, aminok, C12-18-alkil-dimetil, N-oxidok.

Műszaki adatok

Megjelenés Kapalina

Színes Természetes

Szag Funkcionális

pH-érték 13,4 (hígítatlan)

Készletkód: 308557  | Bőrönd Mennyiség: 6  |  Méret: 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

Ezek az információk és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi ismeret-
einken és tapasztalatainkon alapulnak. Ez azonban nem jelent semmilyen felelős-
séget vagy egyéb jogi kötelezettséget részünkről; ez vonatkozik harmadik felek 
meglévő szellemi tulajdonjogaira is, különösen a szabadalmi jogokra. Különösen 
nem kívánunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vállalni, és jogi értelem-
ben nem garantáljuk a termék tulajdonságait. Fenntartjuk a jogot, hogy a techno-
lógiai vagy egyéb fejlesztések miatt változtatásokat hajtsunk végre.


