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Pokyny pro použití

Doba schnutí Počet nátěrů Metody
aplikace Ředění

2-3minuty 1nátěr Kartáček/
houbička Nezředěný

POPIS
PŘIPRAVUJE SPÁRU NA RENOVACI

• Odstraňuje odolné skvrny ze spár na podlaze nebo stěnách a připravuje je pro
nanášení přípravku Renovace spár - interiér

• Je vhodný pro použití kolem plastových a smaltových van nebo sprch.
• Rychlý a efektivní

Čistič na spáry je účinný čistící prostředek a podkladová báze, speciálně vyvinutá
pro přípravek Renovace spár - interiér. Je vhodný pro použití na spáry na
stěnách i podlahách kolem neporézních obkladových povrchů.

POKYNY K POUŽITÍ
PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROTŘEPEJTE
1. Držte se pokyny pro osobní ochranu.
2. Přípravek nastříkejte na spáru ze vzdálenosti 20-30 cm.
3. Nechejte působit 2-3 minuty, poté použĳte kartáč nebo drátěnku a
opláchněte vodou.

4. Před použitím Renovace spár, nechte spáry zcela vyschnout.
Výrobek Čistič na spáry vždy otestujte na malém místě, aby jste zjistilivhodnost.

UPOZORNĚNÍ: Vyvarujte se zasažení citlivých povrchů jako je kov, dřevo nebo
oblečení.

POSTUP PŘI PRVNÍ POMOCI
Zasažení očí: Okamžitě oči vypláchněte velkým množstvím vody po dobu 15.
minut. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Zasažení
pokožky: Postižené místo omyjte mýdlem a vodou. Pokud podráždění přetrvává,
vyhledejte lékařskou pomoc. Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch.
Při požití: Zdraví škodlivý při požití. Nevyvolávejte zvracení, vypĳte 2-3 sklenice
vody. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo tento návod.

POKYNY KE SKLADOVÁNÍ
Po každém použití trysku zavřete. Uchovávejte mimo přímé sluneční záření a
pouze v originálním obalu.

OPATŘENÍ
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ A ZVÍŘAT

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození kůže.
H290: Může být korozivní pro kovy.
H302+312+332:Zdraví škodlivý při požití, styku s kůží, při vdechnutí.
H317:Může způsobit alergickou reakci na kůži.
H318:Způsobuje vážné poškození očí.
H335:Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P264: Po skončení práce si důkladně umyjte ruce.
P280: Používejte ochranné brýle.
P305+351+338:
ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut optrně proplachujte vodou.
Odstraňte kontaktní čočky, pokud je nosíte a pokračujte v oplachování.
P301+330+331:PO POŽITÍ:Vypláchněte ústa a nevyvolávejte zvracení.
P302+350:ZASAŽENÍ KŮŽE: Jemně omyjte velkým množstvím vody.
P304+341:PŘI VDECHNUTÍ: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch a
ponechte jej v poloze usnadňující dýchání.
P333+313:Pokud se objeví podráždění kůže nebo vyrážka
vyhledejte lékařskou pomoc.
P337+313:Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

ČISTIČ NA SPÁRY - NÁVOD K POUŽITÍ
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