
Číslo výr. 1415001

CZ | Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Obsahuje Eucalyptus globulus 
oil .Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo 
štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné 
brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Kontaminovaný oděv svlékněte. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/
ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte 
obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Obsahuje: aniontové povrchově aktivní látky < 5 %, neiontové povrchově aktivní látky < 5 
%, kationtové povrchově aktivní látky < 5 %, parfum < 5 %

SK | H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H315 Dráždi kožu. EUH208 Obsahuje 
Eucalyptus globulus oil . Môže vyvolať alergickú reakciu. P101 Ak je potrebná lekárska 
pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu 
detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. P305+P351+P338 PO 
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné 
šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P362 
Kontaminovaný odev vyzlečte. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte 
lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte 
lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/
oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Obsahuje Obsahuje: < 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo 
aktívne látky, katiónové povrchovo aktívne látky, parfumy

Výrobce:
Chemoform AG | Heinrich-Otto-Str. 28
D-73240 Wendlingen | Tel +49 (7024) 40 48-0 
info@chemoform.com | www.chemoform.com

Dovozce:
CHEMOFORM CZ, s.r.o. | Nad Safinou 348, Vestec
CZ-252 42  Jesenice u Prahy | tel./fax: +420 244 913 137 
www.chemoform.cz, info@chemoform.cz
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Nebezpečí 
Nebezpečenstvo

Saunareiniger
pro hygienu a čistotu saunových lavic, podlah a plastů (kromě akrylátu)
vysoce koncentrovaný, ředitelný až 1:30 eukalyptová vůně

Návod k použití: 
Saunareiniger rozřeďte v poměru 1:10 - 1:30. Dřevěné lavice navlhčete a pomocí 
Saunareinigeru okartáčujte. Opláchněte vodou. 
Nikdy nemíchat s jinými chemikáliemi!
Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci!

Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených originálních 
obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě!

Saunareiniger
Pre hygienu a čistotu saunových lavíc, podláh a plastov (okrem akrylátu).
Vysoko koncentrovaný, riediteľný až 1:30. S eukalyptovou vôňou.

Saunareiniger rozrieďte v pomere 1:10 až 1:30. Drevené lavice navlhčite a pomocou 
Saunareinigeru prekefujte. Opláchnite vodou. Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami.


