
Mr Muscle® Window & Glass
ELTÁVOLÍTJA AZ UJJLENYOMATOKAT, FOLTOKAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS 

Használatra kész spray a csík- és maszatmentes csillogásért

*A porlasztó és a címkén lévő fólia kivételével. Nézzen utána a helyi újrahasznosítási rendszernek.

VINEGAR
ADDED

Termékleírás 
Hozzáadott ecetet, hogy hatékonyan tisztítsa az összes üveget, tükröt és 
ablakot.

• Csíkmentes csillogás
• Minden üvegfelületet csíkmentesen hagy
• A gyors és egyszerű tisztításhoz
• Ammóniamentes
• A palack teste 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült*.
• Új, felhasználóbarát, átlátszó palack

Hogyan kell használni:

Üveg Tükrök Ablak Egyéb 
üvegfelületek

Hol használható:
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1. Fordítsa a fúvókát 
a “STOP” állásból a 
“SPRAY” állásba.

2. Permetezze 
közvetlenül a 

felületre, teljes 
ravaszhúzással.

3. A fényes eredmény 
érdekében törölje le 

konyhai papírral vagy 
puha, száraz ruhával.

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

polohy.
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Ne használja:
 • a kész faanyagok esetében
 • az üvegen, tükrökön, csempéken és krómozott felületeken kívül. Először egy feltűnésmentes helyen 
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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.

Mr Muscle® Window & Glass
ELTÁVOLÍTJA AZ UJJLENYOMATOKAT, FOLTOKAT ÉS A KÖZÖNSÉGES 
SZENNYEZŐDÉSEKET

Biztonsági információk:
Hosszú távon káros a vízi szervezetekre. Bőrirritációt okoz. 
Súlyos szemirritációt okoz. Tartsa kéznél a termék tartályát vagy 
címkéjét, ha orvosi segítségre van szüksége.

SZEMKONTAKTUS ESETÉN: Óvatosan öblítse le vízzel néhány 
percig. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és ha ez könnyen 
elvégezhető. Folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció továbbra is 
fennáll: Forduljon orvoshoz.

A kezelés után alaposan mosson kezet. Csak jól szellőző 
helyiségekben használja. Gyermekek és háziállatok elől elzárva 
tartandó. 

Csak professzionális felhasználók számára.
Anyagbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

Szavatossági idő
a gyártástól számított 24 hónap.

Tartalmazza a  címet.: 
<5% anionos tenzidek .Tartalmaz még: parfümöt.

Műszaki adatok

Megjelenés   Folyékony

Színes Zöld

Szag Gyógynövény

pH-érték   2.8

Készletkód: 316533 | Bőrönd Mennyiség: 6 | Méret: 750ml
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