Használati utasítások és figyelmeztetések a Caola webáruházban vásárolható
termékekhez

A caola.hu webáruház üzemeltetője, valamint a webáruházban vásárolható termékek forgalmazója a
Caola Zrt. (Cím: 2049 Diósd, Homokbánya u. 77., Adószám: 10741038-2-13, EU adószám: HU10741038,
Cégjegyzékszám: 13-10-041783)

Caola tükör ablaktisztító
Alkalmazás: A készítménnyel átitatott tiszta ruhával a felületről a szennyeződést – többszöri áttörléssel –
eltávolítjuk, majd puha ruhával az ablakot szárazra töröljük.
Figyelem! Tűzveszélyes folyadék és gőz! Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/ forró felületektől távol tartandó!
Tilos a dohányzás! Tűz esetén: az oltáshoz minden forgalomban lévő oldószer használható! Hűvös helyen
tárolandó! A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően! Gyermekektől
távol tartandó!
Barbon habzó borotvakrém
Alkalmazás: Nedves arcra vigye fel a borotvakrémet és képezzen habot. Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Száraz, hűvös helyen tartandó.
Ovenall frissítő szájvíz 80 ml

Alkalmazás: cseppentsünk egy pohár langyos vízbe ízlés szerint a szájvízből. Fogmosás és
étkezés után alkalmazzuk. Veszély! Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz! Gyermekektől
elzárva tartandó! Ne nyelje le a terméket!
Figaró habzó borotvakrém
Alkalmazás: Nedves arcra vigye fel a borotvakrémet és képezzen habot. Száraz, hűvös helyen tartandó.
Ovenall plusz professzionális szájvíz 500 ml
Alkalmazás: egy adag (10ml) szájvizet hígítás nélkül öntsön a kupakba, majd öblögessen a szájban 30
másodpercig.
Figyelmeztetés! Tartsa gyermekek által nem elérhető helyen! Ne nyelje le a terméket! Ügyeljen rá, hogy
szembe ne kerüljön! Nátrium fluoridot tartalmaz! (0,022% w/v 100 ppm F)
Ovenall frissítő szájvíz 80 ml
Alkalmazás: Cseppentsünk egy pohár langyos vízbe ízlés szerint a szájvízből. Fogmosás és étkezés után

alkalmazzuk.
Figyelmeztetés! Veszély! Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz! Gyermekektől elzárva tartandó! Ne
nyelje le a terméket!
Ovenall alkoholmentes szájvíz 500 ml
Alkalmazás: egy adag (10ml) szájvizet hígítás nélkül öntsön a kupakba, majd öblögessen a szájban 30
másodpercig.
Figyelmeztetés! Tartsa gyermekek által nem elérhető helyen! Ne nyelje le a terméket! Ügyeljen rá, hogy
szembe ne kerüljön! Nátrium fluoridot tartalmaz! (0,022% w/v 100 ppm F)
Ovenall plusz gyógynövényes szájvíz 500 ml
Alkalmazás: egy adag (10ml) szájvizet hígítás nélkül öntsön a kupakba, majd öblögessen a szájban 30
másodpercig.
Figyelmeztetés! Tartsa gyermekek által nem elérhető helyen! Ne nyelje le a terméket! Ügyeljen rá, hogy
szembe ne kerüljön! Nátrium fluoridot tartalmaz! (0,022% w/v 100 ppm F)
Barbon after shave borotválkozás utáni arcszesz
Alkalmazás: Borotválkozás után a leöblített, szárazra törölt arcbőrt kenjük be kevés Barbon
borotválkozás utáni arcszesszel.
Figyelem! Tűzveszélyes folyadék és gőz! Gyermekektől távol tartandó! Vigyázzon, hogy a készítmény
szembe ne kerüljön!
Barbon villanyborotválkozás előtti arcszesz
Alkalmazás: A villanyborotválkozás előtt kenjünk kevés Barbon borotvaszeszt az arcra. Figyelem!
Tűzveszélyes folyadék és gőz! Gyermekektől távol tartandó! Vigyázzon, hogy a készítmény szembe ne
kerüljön!
Caosept kéz- és bőrfertőtlenítő gél
Alkalmazás: A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Tegyen 3 ml gélt a tenyerére és
egyenletesen oszlassa el, majd hagyja megszáradni. Behatási idő: min. fél perc. A készítménnyel a
sebkörnyéki bőrterület is fertőtleníthető.
Figyelmeztetés: Veszély! Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz! Súlyos szemirritációt okoz!
Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó! Tilos a dohányzás! Gyerekektől elzárva
tartandó! Tűz esetén az oltáshoz CO2, hab, por, használható. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása! Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Elektromos eszközhöz csak teljesen
megszáradt kézzel szabad hozzányúlni! Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elsősegélynyújtás:
Belégzés esetén: a sérültet vigyük friss levegőre. Ha a tünetek továbbra is fenn állnak, hívjunk orvost.

Szembe jutás: A szemet azonnal bő vízzel öblítsük ki, legalább 15 percen keresztül, a szemhéj alól is.
Forduljunk szemészhez, szakorvoshoz. Lenyelés esetén: a szájüreget azonnal ki kell
öblíteni. Hánytatni tilos! Igyon 1-2 pohár vizet és forduljon orvoshoz. Szennyezés-mentesítés: A kiömlött
folyadékot megkötő anyaggal (pl.: homokkal, fűrészporral) itassuk fel és helyezzük megfelelő
hulladéktároló edénybe ártalmatlanításig. Hő és gyújtó forrástól távol tartandó. Hulladékkezelés: A
teljesen kiürített, vízzel kiöblített csomagolóanyag újra felhasználható, illetve kommunális hulladékként
kezelhető. Környezetvédelem/Ökotoxikológia: Tilos a készítményt és annak fel nem használt maradékát,
csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. Tárolás és eltarthatóság: eredeti, ép,
bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös (< 37°C) helyen, nyílt lángtól és gyújtó forrástól távol a gyártástól
számított 24 hónapig eltartható. Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig
olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
Caola kézbalzsam
Alkalmazás: Tegyen borsónyi mennyiséget a tenyerébe és beszívódásig dörzsölje. Tárolás: fagymentes,
száraz, hűvös helyen.
Caola körömlakklemosó
Alkalmazás: A lemosóval átitatott vattapamaccsal töröljük le a lakkréteget a körömről. A műveletet igény
szerint ismételjük meg. Az új lakkréteg felvitele előtt javasolt szappanos kézmosás. Figyelmeztetés!
Veszély! Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz! Gyermekektől elzárva tartandó!
Caola kamillás hintőpor 100 g
Alkalmazás: testhajlatokra, gyantázás előtt, test- és lábhintőporként stb. Használata: Nyomja le a kupak
tetejét a nyíllal megjelölt helyen. A hintőport kupakkal lefelé fordítva használja. Vigye fel a tiszta, száraz
bőrre. Figyelmeztetés! Gyermekek orrától és szájától tartsa távol!
Caola kamillás hintőpor narancsvirág kivonattal 100 g
Alkalmazás: testhajlatokra, gyantázás előtt, test- és lábhintőporként stb. Használata: Nyomja le a kupak
tetejét a nyíllal megjelölt helyen. A hintőport kupakkal lefelé fordítva használja. Vigye fel a tiszta, száraz
bőrre. Figyelmeztetés! Gyermekek orrától és szájától tartsa távol!
Caola lábhintőpor 100 g
Használati utasítás: A hintőport a kupakkal lefelé fordítva használja. Vigye fel a tiszta, száraz lábra.
Győződjön meg róla, hogy használat után a kupakot lezárta-e!
Figyelmeztetés! Gyermekek orrától és szájától tartsa távol. Száraz helyen tárolandó.
Caola hintőpor aloe vera kivonattal
Alkalmazás: testhajlatokra, gyantázás előtt, test- és lábhintőporként stb.
Használata: Nyomja le a kupak tetejét a nyíllal megjelölt helyen. A hintőport kupakkal lefelé fordítva
használja. Vigye fel a tiszta, száraz bőrre. Győződjön meg róla, hogy használat után a kupakot lezárta-e!

Figyelmeztetés! Gyermekek orrától és szájától tartsa távol! Száraz helyen tárolandó!
Caonatur Baby folyékony babahintőpor
Alkalmazás: fürdetés után, vagy szükség esetén vigyük fel a tiszta bőrre, főleg az izzadásnak kitett
helyekre (hónalj, popsi, hajlatok)
Figyelmeztetés! Gyermekek orrától és szájától tartsa távol! Kizárólag külső használatra! Nem játékszer,
csak felnőtt felügyelete mellett használható!
Ovenall huncut fogkrém
Alkalmazás: Tegyen a fogkefére egy borsónyi mennyiséget és alaposan mossa meg a gyermek fogát. Hat
éves vagy annál fiatalabb gyermekek esetében: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére és ügyeljen
arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le. Más forrásból származó
fluorid bevitel esetében kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!
Velmetina extra erős hajzselé
Alkalmazás: Frizura készítésénél mogyorónyi zselével dörzsölje be haját, mely így jól fésülhető és tartós
formájú lesz.
Caonatur Baby babahintőpor
Alkalmazás: Fürdetés után vigyük fel a tiszta bőrre, főleg az izzadásnak kitett területekre (hónalj, popsi,
hajlatok). Figyelmeztetés! Gyermekek orrától és szájától tartsa távol! Kizárólag külső használatra! Nem
játékszer, csak felnőtt felügyelete mellett használható!
Caonatur Baby babatestápoló
Alkalmazás: Fürdetés után, vagy szükség esetén vigyük fel a tiszta bőrre, főleg az izzadásnak kitett
helyekre (hónalj, popsi, hajlatok).
Figyelmeztetés: Gyermekek orrától és szájától tartsa távol! Kizárólag külső használatra! Nem játékszer,
csak felnőtt felügyelete mellett használható!
CaoNatur popsikrém
Alkalmazás: Minden pelenkacsere alkalmával vékony rétegben kenje a tiszta és szárazra törölt
babapopsira.
Caonatur babafürdető és sampon
Alkalmazás: használható közvetlenül a bőrön vagy habfürdőként fürdővízhez keverve.
Figyelmeztetés: Csak külsőleg használja! Nem játékszer, csak felnőtt felügyelete mellett használható!

Caonatur babasampon koszmó kezelésére
Alkalmazás: Vigye fel a nedves fejbőrre, hagyja hatni pár percig, majd öblítse le.
Caosept fertőtlenítő folyékony szappan
Alkalmazás: Adagolóból adagoljunk 3 ml habzásgátolt kézfertőtlenítő szert a benedvesített tenyérbe és
alaposan dörzsöljük el egy percig, majd alaposan öblítsük le.
Figyelmeztetés: Veszély! Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz! Súlyos szemirritációt okoz!
Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó! Tilos a dohányzás! Gyerekektől elzárva
tartandó! Tűz esetén az oltáshoz CO2, hab, por használható. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása! Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Elektromos eszközhöz csak teljesen
megszáradt kézzel szabad nyúlni! Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető! Csak az utasításnak
megfelelően szabad használni! Elsősegélynyújtás: A készítménnyel történő véletlenszerű baleset esetén
keresse fel orvosát. Belégzés esetén: Friss levegőn helyezzük nyugalomba a sérültet, lazítsuk meg szoros
ruházatát, óvjuk a lehűléstől és rosszullét vagy légzési nehézség kialakulásakor azonnal forduljunk
orvoshoz. Bőrre kerülés esetén: Folyóvízzel alaposan mossa le a szennyezett bőrfelületet. Használjunk
bőrvédő krémet. Szembe kerülés esetén: Alaposan mossa ki a szemet vízzel, tartós panaszok esetén
forduljon szakorvoshoz. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges. Lenyelés esetén: Mossa ki a
szájüreget. Igyon meg 1-2 pohár vizet és keresse fel orvosát. Hánytatni
tilos!
Környezetvédelem/Ökotoxikológia: Tilos a készítményt és maradékait élővízbe, talajba, valamint hígítás
nélkül közcsatornába juttatni. Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak
kezelésére a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak az irányadók. (EWC-kód: 070699)
Tárolás és eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen (< 37 °C), nyílt
lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve tárolandó. Előírt tárolás mellett a gyártástól számított 2 évig
eltartható. Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és
a használati útmutatót!
Caola mosószappan
Alkalmazás: Hideg vízzel nedvesítse meg a foltot. Alkalmazza a mosószappant a folton, majd mossa ki a
szokásos módon. Figyelmeztetés: Gyermekektől és élelmiszertől tartsuk távol! Szembe kerülés esetén a
szemet bő vízzel mossuk ki! Sérült vagy túl érzékeny bőrűek részére védőkesztyű viselése ajánlott.
Tárolás: Fagymentes, száraz, hűvös helyen.
Caosept alkoholos felületfertőtlenítő szer
Alkalmazás: A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. A fertőtlenítőszert a fertőtlenítendő
felületre juttatjuk, úgy hogy kezeletlen felületek ne maradjanak, majd hagyjuk a felületet megszáradni.
Behatási idő: 5 perc.
Figyelmeztetés: Veszély! Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz! Súlyos szemirritációt okoz!
Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó! Tilos a dohányzás! Gyermekektől elzárva
tartandó! Tűz esetén az oltáshoz CO2, hab, por, használandó. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó

óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása! Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Elektromos eszközhöz csak teljesen
megszáradt kézzel szabad hozzányúlni! Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető! Egyszerre csak
kb. 2 m2-nyi felület kezelhető.
Caola frissítő arctonik
Alkalmazás: vattakorong segítségével törölje át arcát. Szembe és nyálkahártyára ne kerüljön!
Caola micellás arclemosó
Alkalmazás: vattakorong segítségével törölje át arcát Caola micellás vízzel. Szembe és nyálkahártyára ne
kerüljön!
Caonatur Baby folyékony hintőpor
Alkalmazás: Fürdetés után, vagy szükség esetén vigyük fel a tiszta bőrre, főleg az izzadásnak kitett
helyekre (hónalj, popsi, hajlatok). Figyelmeztetés! Gyermekek orrától és szájától tartsa távol! Kizárólag
külső használatra! Nem játékszer, csak felnőtt felügyelete mellett használható!
Figaro borotválkozás utáni arcszesz
Alkalmazás: borotválkozás után a leöblített, szárazra törölt arcbőrt kenjük be kevés Figaró borotválkozás
utáni arcszesszel. Figyelem! Tűzveszélyes folyadék és gőz! Gyermekektől távol tartandó!
Figaró nem habzó borotvakrém
Alkalmazás: nedves arcra vigye fel a borotvakrémet, majd a szokott módon borotválkozzon. Száraz, hűvös
helyen tartandó.
Barbon borotvahab
Alkalmazás: Használat előtt a palackot rázzuk fel és a habot a megnedvesített arcra kenjük.
Figyelem! Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet! Hőtől, forró felületektől,
szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó! Tilos a dohányzás! Napfénytől védendő. Nem
érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Ne lyukassza ki vagy égesse el még használat után
sem! Gyermekektől elzárva tartandó! Ne fújja szembe! Kizárólag rendeltetésének megfelelő célra lehet
használni. 5% gyúlékony összetevőt tartalmaz.
Daily Touch 4 pengés eldobható borotva
Alkalmazás: Szőrszálak eltávolítására szolgál. A gumibetétes fogantyút fogva a pengéket húzzuk végig a
borotválni kívánt testrészen. Gyermekektől elzárva tartandó!
Daily Touch 2 pengés eldobható borotva

Alkalmazás: Szőrszálak eltávolítására szolgál. A gumibetétes fogantyút fogva a pengéket húzzuk végig a
borotválni kívánt testrészen. Gyermekektől elzárva tartandó!
Caola kamillás krém
Alkalmazás: Tegyen borsónyi mennyiséget a tenyerébe és beszívódásig dörzsölje. Tárolás: fagymentes,
száraz, hűvös helyen.
Caola napvédő spray
Alkalmazás: Napozás előtt alaposan kenje be a bőrét, majd várja meg, míg teljesen beszívódik. Egy
átlagos felnőtt test esetében 6 teáskanálnyi napozó (36 g) használata javasolt.
Figyelmeztetések: A napozó termékek nem biztosítanak 100%-os védelmet az UV sugárzások ellen. Ne
maradjon túl sokáig a napon, még napvédő használata mellett sem. Ne tegye ki a csecsemőket és a
gyermekeket közvetlen napsütés hatásának.
Kenje be magát újra úszás, törölközés, valamint izzadás után az eredeti napvédelmi szint fenntartásához.
A napvédő szerek használata mellett se tartózkodjon túl sokáig a napon. Kerülje a napégést, mivel súlyos
bőrkárosodást okozhat. Az ajánlott mennyiségnél kevesebb és a rendszeres újrakenés elhanyagolása
jelentősen csökkenti az eredeti védelmi szintet. Kerülje a szembejutást. A szembe jutás esetén azonnal bő
vízzel öblítse ki szemét. Ruhára, textíliára kerülve foltot hagyhat azon. Napfénytől védve, száraz hűvös
helyen tartandó.
Caola naptej
Alkalmazás: Napozás előtt alaposan kenje be a bőrét, majd várja meg, míg teljesen beszívódik. Egy
átlagos felnőtt test esetében 6 teáskanálnyi napozó (36 g) használata javasolt.
Figyelmeztetések: A napozó termékek nem biztosítanak 100%-os védelmet az UV sugárzások ellen. Ne
maradjon túl sokáig a napon, még napvédő használata mellett sem. Ne tegye ki a csecsemőket és a
gyermekeket közvetlen napsütés hatásának.
Kenje be magát újra úszás, törölközés, valamint izzadás után az eredeti napvédelmi szint fenntartásához.
A napvédő szerek használata mellett se tartózkodjon túl sokáig a napon. Kerülje a napégést, mivel súlyos
bőrkárosodást okozhat. Az ajánlott mennyiségnél kevesebb és a rendszeres újrakenés elhanyagolása
jelentősen csökkenti az eredeti védelmi szintet. Kerülje a szembejutást. A szembe jutás esetén azonnal bő
vízzel öblítse ki szemét. Ruhára, textíliára kerülve foltot hagyhat azon. Napfénytől védve, száraz hűvös
helyen tartandó.
Biorep szúnyog- és kullancsriasztó
Alkalmazás: Használat előtt a flakont alaposan rázzuk fel! Tartsuk a flakont függőlegesen, a készítményt
15-20 cm távolságról permetezzük a bőrfelületre, majd dörzsöljük el. Az arcbőrt – a szem és száj
környékének kihagyásával – a kézre szórt permettel kell bekenni. Szükség esetén a ruházat is kezelhető.

Gyermekek kezelésekor a saját kezünkre fújjuk a készítményt, és így kenjük be a bőrüket. A gyermekek
kézfejét ne kezeljük! Kisgyermekeknél óvatosan alkalmazzuk, inkább a ruházatra fújjuk! A készítmény, a
felvitel vastagságától függően, a szúnyogokat kb. 6 órán keresztül tartja távol. Kullancsok ellen ajánlatos a
kezelést 4 óra múlva megismételni.
Figyelem! Tűzveszélyes folyadék és gőz! Súlyos szemirritációt okoz! Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró
felületektől távol tartandó! Tilos a dohányzás! Gyermekektől elzárva tartandó! Az edény szorosan lezárva
tartandó! Tűz esetén az oltáshoz CO2, hab, por használandó. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása! Figyelmeztetés: Csak a használati utasítás szerint alkalmazzuk! Ne használjuk zárt térben, és ha
a szabadból bejövünk, a kezet és a kezelt bőrfelületet szappanos vízzel alaposan mossuk le. Kerüljük a
permet belélegzését. A kezelt ruházatot mossuk ki. Ügyeljünk arra, hogy a készítmény szembe,
nyálkahártyára ne kerüljön. Sérült, illetve napégette bőrfelületen nem szabad használni. Allergiára
hajlamos egyének használat előtt kis bőrfelületen győződjenek meg a készítmény ártalmatlanságáról. Ha
bőrünk allergiás elváltozást mutat, akkor bő, szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Élelmiszertől
elkülönítve, gyermekektől elzárva tartandó. 2 éven aluli gyermekeknek nem ajánlott. Alkoholtartalma
száríthatja a bőrt, különösen kisgyermekeknél. Elsősegélynyújtás: Belégzés esetén: a sérültet vigyük friss
levegőre. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, hívjunk orvost. Szembe jutás esetén: Irritációt okozhat,
vízzel mossuk ki, tartós panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz. Lenyelés esetén: a szájüreget azonnal
öblítsük ki. Az öblítő folyadékot ne igyuk meg. Tünetek jelentkezése esetén forduljunk orvoshoz. Bőrrel
érintkezve: Amennyiben sérült bőrre kerül a készítmény, vagy allergiás tüneteket okoz, azonnal mossuk le
bő, szappanos vízzel. A szennyezett ruhadarabot azonnal vegyük le. Szennyezés-mentesítés: A kiömlött
folyadékot megkötő anyaggal (pl.: homokkal, fűrészporral) itassuk fel és helyezzük megfelelő
hulladéktároló edénybe ártalmatlanításig. Hő és gyújtóforrástól távol tartandó. Hulladékkezelés: A
tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően. A kiürült csomagolóanyag
kommunális hulladéknak tekinthető. Környezetvédelem/Ökotoxikológia: Tilos a hígítatlan készítményt és
annak fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni.
Rovatoxx légy- és szúnyogirtó aeroszol
Alkalmazás: HASZNÁLAT ELŐTT FELRÁZANDÓ! Az ajtót, ablakot csukjuk be. A palackot függőlegesen,
szórófejjel felfelé tartva és körben járva, lehetőleg a rovarok felé irányítva 5 másodpercig permetezzük ki
az irtószert.
Figyelmeztetések: Veszély! Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen
tárolandó! Allergiás bőrreakciót válthat ki. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Légúti
irritációt okozhat. Kerülje a permet belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben
használható. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Bőrirritáló hatású.
A használatot követően a permettel érintkező bőrfelületet alaposan meg kell mosni. Bőrirritáció esetén:
orvosi ellátást kell kérni. Lenyelve ártalmas. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. A hatóanyagokra érzékeny egyéneknél
allergiás reakciót válthat ki. Ügyeljünk arra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön. A
permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe ne kerüljön! A bőrre került
permetet bő, szappanos vízzel mossuk le. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! Nagyon mérgező a vízi
szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Kezeléskor a helyiségben lévő
akváriumot vigyük ki, takarjuk le. Csatornába engedni tilos! Elzárva tárolandó. Az emberi egészség és a

környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Figyelem! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES AEROSZOL! Propán-bután hajtógázas! Működtetés közben
dohányzás és nyílt láng használata tilos! A készülékben túlnyomás uralkodik, felnyitni, ütögetni, felszúrni,
sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos!
Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt
lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/ 112 °F
hőmérsékletet meghaladó hő. Csak jól szellőztetett helyen használható.Tűzveszélyes komponens: propán
bután, alifás szénhidrogén. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.
Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati
útmutatót!
Rovatoxx darázsirtó aeroszol
Alkalmazás: HASZNÁLAT ELŐTT FELRÁZANDÓ! Az ajtót, ablakot csukjuk be. A palackot függőlegesen,
szórófejjel felfelé tartva és körben járva, lehetőleg a rovarok felé irányítva 5 másodpercig permetezzük ki
az irtószert.
Figyelmeztetések: Veszély! Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen
tárolandó! Allergiás bőrreakciót válthat ki. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Légúti
irritációt okozhat. Kerülje a permet belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben
használható. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Bőrirritáló hatású.
A használatot követően a permettel érintkező bőrfelületet alaposan meg kell mosni. Bőrirritáció esetén:
orvosi ellátást kell kérni. Lenyelve ártalmas. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. A hatóanyagokra érzékeny egyéneknél
allergiás reakciót válthat ki. Ügyeljünk arra, hogy a permet evőeszközre, gyermekjátékra ne kerüljön. A
permetet közvetlenül ne lélegezzük be és ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe ne kerüljön! A bőrre került
permetet bő, szappanos vízzel mossuk le. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik! Nagyon mérgező a vízi
szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Kezeléskor a helyiségben lévő
akváriumot vigyük ki, takarjuk le. Csatornába engedni tilos! Elzárva tárolandó. Az emberi egészség és a
környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Figyelem! FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES AEROSZOL! Propán-bután hajtógázas! Működtetés közben
dohányzás és nyílt láng használata tilos! A készülékben túlnyomás uralkodik, felnyitni, ütögetni, felszúrni,
sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos!
Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt
lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/ 112 °F
hőmérsékletet meghaladó hő. Csak jól szellőztetett helyen használható.Tűzveszélyes komponens: propán
bután, alifás szénhidrogén. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.
Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati
útmutatót!
Rovatoxx Extra rovarirtó porozószer
Alkalmazás: A porozószert vékony rétegben, célzottan a rovarok búvóhelyére (pl. padló-, falrések stb.) és
vonulási útjaira (pl. szeméttároló, mosdókagyló, WC stb. környékére) kell kiszórni. 1 m2 felületre 5-10 g
porozószer kiszórása javasolt. Szükség esetén a porozást 8 hetenként ismételjük meg.
Figyelem! Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a

használati utasítás előírásait. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Kerülni kell
az anyagnak a környezetbe való kijutását. Csatornába engedni nem szabad. Halak, díszmadarak és fiatal
állatok a szerrel szemben érzékenyek, ezért olyan helyre szórjuk ki, ahol azzal az állatok nem
érintkezhetnek! Élelmiszerektől elkülönítve, gyermek által nem hozzáférhető helyen tárolandó. Ügyeljünk
arra, hogy a porozószer evőeszközre, ivó- és evőedényzetre, gyermekjátékra ne kerüljön! Gyermekektől
elzárva tartandó. Gyermekek az irtószert nem kezelhetik. Belélegezve ártalmas. Kerülje a por
belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Rosszullét esetén forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Lenyelve ártalmas. A használatot követően a kezet alaposan
meg kell mosni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. LENYELÉS ESETÉN:
rosszullét esetén azonnal
forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Az
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Bőrrel érintkezve ártalmas.
Védőkesztyű és védőruha használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. A
szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A hatóanyagokra érzékeny egyéneknél allergiás
reakciókat válthat ki. Hosszú időn át hatva súlyos
egészségkárosodást okozhat. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak
megfelelően. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
FFP2/KN95 szájmaszk
Az FFP2 szájmaszk felhelyezése:
1. A maszk megérintése előtt tisztítsa meg a kezét szappannal és vízzel vagy kézfertőtlenítővel.
2. Vegye ki a hajtogatott maszkot a csomagolásból és győződjön meg arról, hogy nincsenek rajta
nyilvánvaló szakadások vagy lyukak. Nyissa ki a maszkot a belseje felé fordítva.
3. Helyezze a maszkot az arcra, az orrcsíkkal a tetején.
4. Helyezzen egy hurkot mindkét fül köré.
5. Miután a helyére került, ellenőrizze, hogy a maszk úgy van-e beállítva, hogy teljesen ellepje az orrát és
a száját.
6. Mindkét kezével formázza meg vagy szorítsa meg a merev szélét az orra alakjához. 7. A maszk
megérintése előtt tisztítsa meg újra a kezét szappannal és vízzel vagy kézfertőtlenítővel.
Az FFP2 arcmaszk eltávolítása:
1. A maszk megérintése előtt tisztítsa meg a kezét szappannal és vízzel vagy
kézfertőtlenítővel. 2. Ne érjen a maszk elejéhez. Csak a fülhurokhoz nyúljon.
3. Fogja meg mindkét fülét, és óvatosan emelje meg és távolítsa el a maszkot az arcáról.
4. Dobja a maszkot a szemetesbe.
5. Tisztítsa meg a kezét szappannal és vízzel vagy kézfertőtlenítővel.
Trisó
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét, címkéjét vagy csomagolását.

P102 Gyermekek elől elzárva tartandó.
P301 + P312 LENYELÉS illetve rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Használati utasítás:
Zsírtalanításhoz: 5 liter vízhez 2 evőkanál Hiptom Trinátrium-foszfát.
Mosáshoz: 10 liter vízhez 2 evőkanál Hiptom Trinátrium-foszfát.
Összetétel: Trinátrium foszfát kristály: 100%
Hypó
Gyermekek elől elzárva tartandó.
LENYELÉS illetve rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Ha bőrre kerül:
lemosás bő szappanos vízzel.
Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédelmet/arcvédelmet.
Tisztítószerek kategória termékei
Használat az adott termék címkéjén feltüntetett előírások szerint javasolt.
Figyelem! Tűzveszélyes folyadék és gőz! Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/ forró felületektől távol tartandó!
Tilos a dohányzás! Hűvös helyen tárolandó! A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi
előírásoknak megfelelően! Gyermekektől távol tartandó! Szembe kerülés esetén: Több percig tartó
óvatos öblítés vízzel.
Bienn365 általános tisztítószer 5 L
Alkalmazás: Vigye fel a terméket a tisztítandó felületre, majd 10-15 másodperc elteltével alaposan öblítse
és puha textília segítségével törölje szárazra. Minden esetben a felület gyártójának tisztítására vonatkozó
utasításai szerint járjon el. Első tisztításkor kevésbé látható helyen végezzen összeférhetőségi próbát.
Fagymentes helyen tartandó.
Figyelem! P102 Gyermekek elől elzárva tartandó. P301 + P312 LENYELÉS illetve rosszullét esetén forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.P302 + P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel.

P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Ronett lefolyótisztító
Használat: 1. Öntsön nagy dugulás esetén 375 ml, kis dugulás esetén 180 ml gélt a lefolyóba. 2. Hagyja
15-25 percig hatni. 3. Alaposan forró vízzel öblítse át a rendszert. Ha szükséges ismételje meg a
folyamatot.
Figyelem:! P102 Gyermekek elől elzárva tartandó. P301 + P312 LENYELÉS illetve rosszullét esetén
forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P302 + P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos
vízzel. P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

DEX aktív mosógél
Használat: Kérjük, feltétlenül tartsa be a gyártónak a textíliára vonatkozó kezelési utasításait. A színes és
fehér ruhaneműket ajánlott külön mosni. Ellenőrizze a ruhák színtartósságát. A mosószert ne tegye
közvetlenül a ruhaneműkre. Gyapjú és selyem mosásához használjon speciális mosószert.
Figyelem: P102 gyermekektől elzárva tartandó. P305+P351+P338 szembe kerülés esetén: Több percig
tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása. Kézi mosás esetén érzékeny bőrűeknek gumikesztyű használata ajánlott. Élelmiszerektől távol
tartandó. Fénytől védve, hűvös száraz helyen tárolandó. Allergiás reakciót válthat ki.
Vízkőoldó 5% és 15% foszforsavas 1 L
Használata: Öntsük a folyadékot a vízkővel szennyezett felületre közvetlenül, vagy szivacsra, törlőruhára,
majd várjunk néhány percet és vízzel többször öblítsük le. A művelet a szennyezettség mértékétől
függően megismételhető. Klórtartalmú szerekkel együtt TILOS használni!
Figyelem! A készítmény maró hatású, használatához gumikesztyű ajánlott. H315 Bőrirritáló hatású. H318
Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa
kéznél a termék edényét, címkéjét vagy csomagolását. P102 Gyermekek elől elzárva tartandó. Megelőzés:
követően
P264
A
használatot
a
kezeket
alaposan
meg
kell
mosni.
P280
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P312 LENYELÉS illetve rosszullét
esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P302 + P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő
szappanos vízzel. P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P362+P364 A
szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
Vízlágyító Gél 1 L
Használat: A vízlágyító gélt főmosáskor kell a mosógép mosószer adagoló tartályába adagolni az alábbiak

szerint: kemény víz esetén két kupak (60 ml), nagyon kemény víz esetén 3 kupak (90ml).
Figyelem: H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa
kéznél a termék edényét, címkéjét vagy csomagolását. P102 Gyermekek elől elzárva tartandó. P301 +
P312 LENYELÉS illetve rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P302 +
P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel. P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több
percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása.
Dalma padlófelmosó 1 L és 5 L kiszerelésben
Felhasználás: 50 ml padlófelmosó folyadékot adagoljunk 10 liter vízhez.
Figyelem: P102 gyermekektől elzárva tartandó. P305+P351+P338 szembe kerülés esetén: Több percig
tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása. Kézi mosás esetén érzékeny bőrűeknek gumikesztyű használata ajánlott. Élelmiszerektől távol
tartandó. Fénytől védve, hűvös száraz helyen tárolandó. Allergiás reakciót válthat ki.
Oxi-Max folteltávolító
Figyelem! Gyermekek elől elzárva tartandó. LENYELÉS illetve rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel. Szembe kerülés esetén: Több
percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Viseljen
védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédelmet/arcvédelmet. Tilos más termékkel együtt használni.
Veszélyes gázok, klór szabadulhatnak fel. A flakon kiöblítése után háztartási hulladékként kezelhető. H318
Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa
kéznél a termék edényét, címkéjét vagy csomagolását. P102 Gyermekek elől elzárva tartandó. Megelőzés:
követően
P264
A
használatot
a
kezeket
alaposan
meg
kell
mosni.
P280
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P312 LENYELÉS illetve rosszullét
esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P302 + P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő
szappanos vízzel. P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P362+P364 A
szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
BREF wc illatosító golyó
Figyelem! H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa
kéznél a termék edényét, címkéjét vagy csomagolását. P102 Gyermekek elől elzárva tartandó. P301 +
P312 LENYELÉS illetve rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P302 +
P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel. P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több
percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása.
Freya mosogatószer 1 L és 5 L
Adagolás: 5 liter vízhez 10 ml Feya mosogatószer adagolandó. Általános háztartási tisztítószerként

alkalmazható. Fagymentes helyen tartandó.
ZUM hideg zsíroldó
Használat: Szórja egyenletesen a tisztítandó felületre, majd néhány perc várakozás után alaposan
dörzsölje át a felületet majd bő vízzel öblítse le. Nem alkalmas horganyzott, ónozott és alumínium vagy
más színesfémekből készült tárgyak tisztítására, amelyeket az erősen lúgos oldat megtámad.
Figyelem! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
A készítmény maró hatású, használatához gumikesztyű ajánlott. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos
szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a
termék edényét, címkéjét vagy csomagolását. P102 Gyermekek elől elzárva tartandó. Megelőzés: P264 A
követően
használatot
a
kezeket
alaposan
meg
kell
mosni.
P280
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P312 LENYELÉS illetve rosszullét
esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P302 + P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő
szappanos vízzel.P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P362+P364 A
szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
Bútortisztító, Bútorápoló
Felhasználás: Puha ruhára tegyünk egy keveset a bútorápolóból majd egyenletesen vigyük fel a tisztítandó
felületre. Száradás után finoman átsimítva a por és a foltok eltűnnek és a bútor selymes fényt kap.
Figyelem! P102 gyermekektől elzárva tartandó. P305+P351+P338 szembe kerülés esetén: Több percig
tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása. Kézi mosás esetén érzékeny bőrűeknek gumikesztyű használata ajánlott. Élelmiszerektől távol
tartandó. Fénytől védve, hűvös száraz helyen tárolandó. Allergiás reakciót válthat ki.
A készítmény maró hatású, használatához gumikesztyű ajánlott. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos
szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a
termék edényét, címkéjét vagy csomagolását. P102 Gyermekek elől elzárva tartandó. Megelőzés: P264 A
követően
használatot
a
kezeket
alaposan
meg
kell
mosni.
P280
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P312 LENYELÉS illetve rosszullét
esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P302 + P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő
szappanos vízzel. P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P362+P364 A
szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
Brekk wc tisztító gél
Figyelem: Ne alkalmazza a wc-ülőke és -fedél tisztítására, valamint márványra és más savra érzékeny
felületen. (pl. zománcozott felületek, aluminium) Első használat előtt a felület kevésbé látható részén
végezzen összeférhetőségi próbát. Ha kifolyik, tiszta vízzel azonnal alaposan mossa le. Gyermekek elől
elzárva tartandó. LENYELÉS illetve rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel. Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés
vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Kerülni

kell
az
anyagnak
a
környezetbe
való
kijutását.
Viseljen
védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédelmet/arcvédelmet. Tilos más termékkel együtt használni.
Veszélyes gázok, klór szabadulhatnak fel. A flakon kiöblítése után háztartási hulladékként kezelhető. H318
Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa
kéznél a termék edényét, címkéjét vagy csomagolását. P102 Gyermekek elől elzárva tartandó. Megelőzés:
követően
P264
A
használatot
a
kezeket
alaposan
meg
kell
mosni.
P280
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P312 LENYELÉS illetve rosszullét
esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P302 + P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő
szappanos vízzel. P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P362+P364 A
szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Ne keverje klór tartalmú
szerekkel. Veszélyes gázok szabadulhatnak fel. Fagymentes helyen tárolandó.
Flakon nyitása: A flakon gyermek-védőzáras kupakkal van ellátva, ezért nyitása a termék címkéjén látható
módon történik: Nyomjuk össze a kupak alsó részének a jelzéssel ellátott két pontját, majd nyomva tartva
elfordítás után a kupak nyitható.
PUR mosogatószer
Figyelem: Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra,
hosszantartó károsodást okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét, címkéjét
vagy csomagolását. P102 Gyermekek elől elzárva tartandó. P301 + P312 LENYELÉS illetve rosszullét esetén
forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P302 + P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos
vízzel. P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Cillit vízkőoldó
Használati utasítás: Nyomja meg a biztonsági kupakot a megjelölt helyeken és fordítsa el a nyíl irányába.
Javasoljuk, hogy vizes szivacsara vagy törlőrongyra tegyen a szerből és azzal tisztítsa a területet. Törölje át,
majd 2-5 perc elteltével bő vízzel alaposan öblítse le. Majd törölje szárazra a kezelt felületet.
Élelmiszerekkel érintkező felületek esetén csak nem porózus felületen használja és alaposan öblítse le
vízzel.
Biztonsági információk: Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. Gyermekektől elzárva
tartandó. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet. Fehérítő
szerekkel és egyéb tisztítószerekkel nem keverhető. A gőzök belélegzése tilos. A használatot követően a
kezeket alaposan meg kell mosni. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.
Figyelem! P102 Gyermekek elől elzárva tartandó. P301 + P312 LENYELÉS illetve rosszullét esetén forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P302 + P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Alkoholos ablaktisztító
Használat: Permetezze a Dalma Varázs üvegtisztítót a tisztítandó felületre, majd törölje azt foltmentesre

puha száraz ruhával.
Figyelem! P102 gyermekektől elzárva tartandó. P305+P351+P338 szembe kerülés esetén: Több percig
tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása. Kézi mosás esetén érzékeny bőrűeknek gumikesztyű használata ajánlott. Élelmiszerektől távol
tartandó. Fénytől védve, hűvös száraz helyen tárolandó. Allergiás reakciót válthat ki. Élelmiszertől távol
tartandó.
Wonderclean hideg zsíroldó
Használati utasítás:
Kenje a zsíroldót az égett, zsíros felületre vagy az égési maradványokra. Várjon 2-3 percet, törölje le
nedves ruhával, majd mossa le vízzel. A zsír feloldódik és könnyen eltávolíthatóvá válik. A különösen
nehéz helyeken ismételje meg a folyamatot.
Figyelem:
Használat előtt tegyen színpróbát. A kéz védelmére használjon gumikesztyűt. Ne használja gáztűzhelyek
fejének vagy alumínium tisztítására. Gyermekek elől elzárva tartandó. Kerülni kell az anyagnak a
környezetbe való kijutását. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101
Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét, címkéjét vagy csomagolását. P102 Gyermekek
elől elzárva tartandó. Megelőzés: P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P280
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P312 LENYELÉS illetve rosszullét
esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P302 + P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő
szappanos vízzel. P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P362+P364 A
szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. P304+P340 Belégzés esetén:
Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen
tudjon lélegezni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A veszélyes hulladékként a helyi
előírásoknak megfelelően.
Perlacid szanitertisztító 1 L
Felhasználási területek: Mosdók, mosogatók, csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, üvegajtók, króm,
saválló, porcelán vagy egyéb konyhai és fürdőszobai felületek.
Ne használja a terméket forró, sérült, savérzékeny (pl: arany, ezüst, réz, alumínium, bronz, fa, természetes
kő: márvány, gránit vagy egyéb színezett) felületeken.
Első használat előtt a tisztítandó felületeken mindig végezzen összeférhetőségi próbát.
Használati utasítás: A karos szórófej segítségével fújja a terméket a tisztítandó felületre, majd kb. 3-5 perc
után törölje le nedves ronggyal/szivaccsal. A tisztítást követően minden esetben alaposan öblítse le a
megtisztított felületet. Használat után a rongyot/szivacsot mossa ki bő vízzel. Erős szennyeződés esetén
ismételje meg a használatot.
Figyelem: H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa
kéznél a termék edényét, címkéjét vagy csomagolását. P102 Gyermekek elől elzárva tartandó. P301 +

P312 LENYELÉS illetve rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P302 +
P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel. P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több
percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása.
Biopuro ragasztó és festékeltávolító
Figyelem: H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa
kéznél a termék edényét, címkéjét vagy csomagolását. P102 Gyermekek elől elzárva tartandó. P301 +
P312 LENYELÉS illetve rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P302 +
P353 Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel. P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több
percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása.

