Text etikety

SKIVO® Smývací roztok
na odstraňování vosku z lyží
Návod k použití: Na skluznice lyží a snowboardů stejnoměrně naneste smývací roztok. Nechte asi minutu
působit. Nabobtnalý vosk i nečistoty stírejte ze skluznice hadrem. Silnější vrstvu je třeba rozrušit a odstranit
stěrkou. Podle potřeby aplikaci opakujte. Pracujte v dobře větraných prostorách! Po práci si umyjte ruce a
ošetřete pokožku regeneračním krémem. Upozornění: Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření
a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do
otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.
První pomoc:
Při zasažení očí – okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání –
přeneste postiženého na čerstvý vzduch Při styku s kůží – okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
NEBEZPEČÍ Přípravek obsahuje: xylen, toluen, solventní nafta (ropná),
isobutan, propan, butan
H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání
se může roztrhnout H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 Dráždí kůži. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H336 Může způsobit
ospalost nebo závratě. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před tepem, horkými povrchy,
jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně
nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte páry a aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P410+P412
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal
v autorizovaném místě sběru nebezpečných odpadů.

Doba spotřeby 36 měsíců od data výroby.
PN166

Obsah: 100 ml

Čárový kód: 8594825000502
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