Clear View
PĚNOVÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA VŠECHNY POVRCHY
Zůstane tam, kam ho nastříkáte. Žádné stékání!
Bez čpavku – bezpečný pro všechny povrchy
Čistí rychle & Odstraňuje obtížný hmyz
Antistatický – nezanechává mastný film
Čistí skleněná i plastová okna
UPOZORNĚNÍ: OBSAH

NÁDOBKY JE POD STÁLÝM TLAKEM.

PŘEČTĚTE

SI UPOZORNĚNÍ NA

ZADNÍ STRANĚ.

HMOTNOST OBSAHU: 425 G
AVIATION LABORATORIES, INC.

Zadní strana
PĚNOVÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA VŠECHNY POVRCHY
Pěnový čisticí prostředek na všechny povrchy Clear View byl původně vyvinut pro účely
letectví, nicméně je nyní používán jako účinný čistič na všechny typy oken, zrcadel, čelních
skel, dlažbu, smalt, chrom, porcelán, plasty a lakované povrchy. Složení výrobku Clear View
s antistatickým účinkem odpuzuje prachové částečky a je bezpečné pro plastové výrobky.
NÁVOD K POUŽITÍ: Dobře protřepejte. Držte nádobku 15–30 cm od povrchu, který chcete
vyčistit. Mírně postříkejte sprejem. Rovnoměrně rozetřete a přeleštěte čistým, suchým
hadříkem. NEPOUŽÍVEJTE PAPÍROVÉ UBROUSKY NA PLASTOVÉ POVRCHY.
UPOZORNĚNÍ: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ! Obsah je pod stálým tlakem.
Výrobek by měl být uchováván v dostatečně vzdálenosti od ohně a jiných možných zdrojů
ohně. Vystavení vysokým teplotám může způsobit explozi. Neskladujte na přímém slunečním
světle nebo v blízkosti zdrojů tepla. Používejte jen v dobře větraných místnostech. Vyhněte se
dlouhodobému vdechování výparů a/nebo aerosolu. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima.
Úmyslné zneužití výrobku koncentrací a inhalací obsahu může být zdraví škodlivé nebo
smrtelné.

OBSAH: Obsahuje vodu (7732-18-5), propan-butan (68476-86-8), etanol (64-17-5) a 2-butyl
etanol (111-76-2).
PRVNÍ POMOC: V případě zasažení očí nebo kůže, oplachujte vodou po dobu 15 minut.
V případě spolknutí hrozí zdravotní potíže i s následkem smrti. Nevyvolávejte zvracení.
V případě vdechnutí většího množství vyjděte na čerstvý vzduch. V případě obtíží s dýcháním
podejte kyslík. Při vážném vystavení se výparům/kontaktu přivolejte lékařskou pomoc.
Výrobce: Aviation Laboratories, Inc.
Houston, TX – USA 77092
Tel.: (713) 864-6677;

800-256-6876
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Vyrobeno v USA
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