
Mr Muscle® Window & Glass
USUWA ODCISKI PALCÓW, SMUGI I OGÓLNY BRUD

Gotowy do użycia spray zapewniający połysk bez  
smug i zacieków

*Z wyłączeniem rozpylacza i folii na etykiety. Należy sprawdzić w lokalnych systemach recyklingu.

VINEGAR
ADDED

Opis produktu 
Dodatek octu zapewnia skuteczne czyszczenie  
wszystkich powierzchni szklanych, lustrzanych  
i okiennych.
• Połysk bez smug
• Pozostawia wszystkie powierzchnie szklane bez smug
• Zapewnia szybkie i łatwe czyszczenie
• Nie zawiera amoniaku
• Korpus butelki wykonany w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu*.
• Nowa przezroczysta butelka przyjazna dla użytkownika

Sposób użycia:

Szkło Lustra Okno Inne powierzchnie 
szklane

Gdzie stosować:
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1. Przekręć dyszę z 
pozycji “STOP” do pozycji 

“SPRAY”.

2. Rozpylać bezpośrednio 
na powierzchnię, 
wykonując pełne 

pociągnięcia spustem.

3. Przetrzyj papierem 
kuchennym lub miękką, 
suchą ściereczką, aby 

uzyskać lśniące rezultaty.

4. Obróć dyszę z pozycji 
“SPRAY” do pozycji 

“STOP”.

O
FF

Nie stosować:
 • na wykończonym drewnie
 • na innych powierzchniach niż szkło, lustra, płytki i chrom. Przetestuj najpierw w niewidocznym miejscu.

*
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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

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 trze-
cich, w szczególności praw patentowych. W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych 
gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w 
sensie prawnym. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu 
technologicznego lub innych zmian.

Mr Muscle® Window & Glass
USUWA ODCISKI PALCÓW, SMUGI I OGÓLNY BRUD

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne podrażnienie oczu. W razie 
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie 
lub etykietę produktu. 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i można je łatwo wyjąć. 
Kontynuować płukanie. Jeżeli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Dokładnie umyć ręce po kontakcie z substancją. Stosować tylko w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci i zwierząt domowych. 

Tylko dla użytkowników profesjonalnych. 
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

Okres trwałości
24 miesiące od daty produkcji.

Zawiera: 
<5% anionowych środków powierzchniowo czynnych. 
Zawiera również: Perfumy.

Dane techniczne

Wygląd Płyn

Kolor Zielony

Zapach Ziołowy

Wartość pH 2.8

Kod towaru: 316533 | Ilość w kartonie: 6 | Rozmiar: 750ml
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