Text etikety

TEXBA® ODBARVOVAČ
na bílé a omylem obarvené prádlo
odbarvuje textilie | bělí prádlo čistí skvrny od ovoce, vína, krve, trávy apod. | odbarvuje textilie před
následným barvením | 60 °C až 90 °C | ruční praní | praní v pračce
Návod: Pro ruční použití: Obsah sáčku rozpusťte v horké vodě (30 g/10 l). Teplotu lázně stanovte dle
pokynů a symbolů na textilu. Vypraný textil vložte do roztoku a za stálého promíchávání odbarvujte.
Odbarvujte minimálně 3 hodiny, dle teploty až 12 hodin. Po odbarvení důkladně vymáchejte v čisté
vodě. Používejte výhradně neporušené smaltované nebo plastové nádoby! Pro použití v pračce: Obsah
sáčku vsypte do násypky pro prací prostředek (30 g/cca 2 kg textilu/úsporný program). Použijte program
praní s teplotou 60 – 90 °C bez předpírky, s ohledem na pokyny a symboly pro teploty praní textilu.
Pracujte v gumových rukavicích a v dobře větrané místnosti. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku
regeneračním krémem. Chraňte před vlhkem! Nesměšujte s kyselinami nebo oxidačními činidly!
První pomoc:
Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí - okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití - vypláchněte
ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení.
NEBEZPEČÍ Obsahuje dithioničitan sodný, uhličitan sodný
H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit. H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P235 Uchovávejte v chladu. P264 Po manipulaci důkladně
omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se
dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte
lékařskou pomoc P410 Chraňte předslunečním zářením. P420 Skladujte odděleně.
UFI: R300-A06Q-T00E-G343
Použitý obal se zbytkem nespotřebovaného výrobku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu
Doba spotřeby: 24 měsíců od data výroby.
PN 63
Hmotnost: 30 g
Hmotnost: 60 g

Čárový kód: 8594825001103
Čárový kód: 8594825011133
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