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Repelent przeciw komarom i kleszczom w aerozolu OFF! Max
100 ml
 

Cena: 14,87 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent S.C.Johnson

Opis produktu
 

Repelent przeciw komarom i kleszczom w aerozolu OFF! Max 100 ml

 

MarkaOFF!Marka producentaMarka - SC JohnsonCechyd?ugotrwa?a ochrona przed komarami i kleszczamiMarka standaryzowanaMarka - Off!Nazwa produktu uregulowana prawnieRepelent

 

Marketing

Nazwa firmySC Johnson Sp. z o.o.Adres firmyul. Ta?mowa 702-677 Warszawa
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Logotypy stron trzecichGreen DotOpis produktuOFF! Max w aerozolu - repelent, który skutecznie chroni przed uk?szeniami komarów iinnych owadów lataj?cych do 8 godzin oraz kleszczy do 4 godzin.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: U?ywa? tylko zgodnie z przeznaczeniem. Wstrz?sn?? i spryska?równomiernie skór? oraz odzie? z odleg?o?ci 15-20 cm. Na twarz i szyj? nanosi? po?rednio- spryska? d?o?, a nast?pnie delikatnie rozsmarowa?. Nie stosowa? u dzieci poni?ej 6 lat.Nie nanosi? na r?ce dzieci. Produkt jest bezpieczny dla tkanin naturalnych i tworzywsztucznych - nie wchodzi w reakcj? z syntetykami i powierzchniami lakierowanymi. Odzie?,na któr? naniesiono produkt, nale?y wypra?, a skór? przemy? wod? i myd?em. Niestosowa? na uszkodzon? lub podra?nion? skór? (np. po silnym nas?onecznieniu). Dou?ytku zewn?trznego.PrzechowywanieTermin wa?no?ci: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).Dolna granica wiekuZalecana - rok/lata/lat6 

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania100ml ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 100
Wymiar
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Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

171

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówKrajKraj pochodzenia - Produkt UERodzaj opakowaniaTyp - AerozolWagaWaga brutto - 108Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 171Szeroko?? - 38G??boko?? - 38PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - UE 

 

Obs?uga klienta

Adres zwrotnyPodmiot odpowiedzialny:SC Johnson Sp. z o.o.ul. Ta?mowa 702-677 Warszawatel. +48 22 445 88 00Infolinia 0801 11 12 11(ca?kowity koszt po??cz. wg taryfy lokalnej)www.scjohnson.comTelefon kontaktowy+48224458800801111211Adres internetowywww.scjohnson.com

 

Rozszerzone dane

Regulacje CLPp?omie? - Niebezpiecze?stwoOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaOFF! Max w aerozoluNiebezpiecze?stwoSubstancja czynna: ikarydyna 160 g/kg.Skrajnie ?atwopalny aerozol. Pojemnik pod ci?nieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?.Chroni? przed dzie?mi. W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?nie p?uka?wod? przez kilka minut. Wyj?? soczewki kontaktowe, je?eli s? i mo?na je ?atwo usun??.Nadal p?uka?. Chroni? przed ?wiat?em s?onecznym. Nie wystawia? na dzia?anietemperatury przekraczaj?cej 50°C. Przechowywa? z dala od ?róde? ciep?a, gor?cychpowierzchni, ?róde? iskrzenia, otwartego ognia i innych ?róde? zap?onu. Nie przek?uwa?ani nie spala?, tak?e po zu?yciu. Nie wdycha? rozpylonej cieczy. Stosowa? wy??cznie nazewn?trz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Pierwsza pomoc: W razie po?kni?cianiezw?ocznie zasi?gnij porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skór? przemy? obficiewod?. W przypadku inhalacji wyprowadzi? na ?wie?e powietrze. Je?li produkt u?ywany jestzgodnie ze sposobem u?ycia nie nale?y spodziewa? si? ?adnych niepo??danychbezpo?rednich i po?rednich skutków ubocznych dla zdrowia cz?owieka. Post?powanie zodpadami: Zawarto??/pojemnik usuwa? do miejsc przeznaczonych do sk?adowania iutylizacji zgodne z lokalnymi przepisami.Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0012/03.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Repelent w aerozoluWariant - Max
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