
1. ostrożnie otwórz. 2) Wlać produkt (500 ml). 
Odczekaj 5 minut*.

Przepłukać odpływ gorącą 
wodą.

Żel, który czyści zatkane zlewy, umywalki i rury.

Mr Muscle® Drain Gel
BEZPIECZNY DO STOSOWANIA NA WSZYSTKICH RURACH

Opis produktu 
Przez zastoje wody i zatory w zatkanych zlewach, 
odpływy zlewów i rury.

• Czas działania 5 minut* 
• Przebija się przez stojącą wodę 
• Czyści rury i kontroluje nieprzyjemne zapachy
• Nadaje się do stosowania w wodzie twardej i/lub miękkiej 
• Bezpieczne do stosowania na wszystkich rurach

*Testy laboratoryjne na zatorach w łazience (włosy i mydło). W przypadku trudniejszych zatorów, pozostawić na dłużej.

NIE RÓB TEGO:
 • Wyciskacz lub butelka wielokrotnego użytku
 • Splash
 • Plunge
 • Stosować w toaletach lub zlewach w toaletach wyposażonych w pojemniki na odpady

Toaleta (umywal-
nia)

Zlewozmywak 
(kuchnia)

Wanna

Sposób użycia:

Gdzie stosować:



2/2

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Niniejsze informacje oraz wszelkie inne porady techniczne oparte są na naszej 
obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie oznacza to jednak, że ponosimy z tego tytułu 
odpowiedzialność lub inne zobowiązania prawne; dotyczy to również istniejących 
praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw patentowych. 
W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych gwarancji, wyraźnych lub do-
rozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w sensie prawnym. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu tech-
nologicznego lub innych zmian.

Mr Muscle® Drain Gel
BEZPIECZNY DO STOSOWANIA NA WSZYSTKICH RURACH

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Może mieć działanie korodujące na metale. Powoduje poważne oparzenia 
skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia 
porady lekarza należy zachować pod ręką opakowanie produktu lub jego 
etykietę. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Natychmiast 
skontaktować się z centrum kontroli zatruć/lekarzem. 

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (LUB WŁOSAMI): Natychmiast zdjąć 
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą/prysznicem. 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Spłukiwać delikatnie wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli jest to możliwe i łatwe do 
wykonania. Kontynuować płukanie. 

JEŻELI LENYELIK: Przepłucz usta. NIE WOLNO wymiotować. 

PO INHALACJI: Wyprowadź osobę na świeże powietrze i zapewnij jej komfort 
oddychania. 

Sklep jest zamknięty. Stosować rękawice ochronne. Nie wdychać oparów. 
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

OSTRZEŻENIE! Nie stosować z innymi produktami. Mogą uwalniać się 
niebezpieczne gazy (chlor). Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w 
chłodnym miejscu i przechowywać butelkę w pozycji pionowej. 

Okres trwałości
24 miesiące od daty produkcji.

Zawiera: 
Podchloryn sodu, wodorotlenek sodu, aminy, C12-18-alkilodimetylo, N-tlenki.

Dane techniczne

Data publikacji Płyn

Kolor Naturalny

Zapach Funkcjonalny

Wartość pH 13,4 (bez rozwodnienia)

Kod towaru: 308557  | Sprawa Ilość: 6  |  Rozmiar: 1L
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