
Philips sada na obnovu svetiel
Návod

Predčisťovač

na vodnej báze

Čistič skla

Obnovovač lesku

Lepiaca páska

nie je v balení

Predčisťovač

na vodnej báze

Predčisťovač

na vodnej báze

Keď sú na skle praskliny, alebo preliačiny,

najprv použite brúsny papier 600.



Čistič skla

Čistič skla

Predčisťovač
na vodnej báze

Predčisťovač
na vodnej báze

Obnovovač jasu

Obnovovač jasu

Uschne do

5 min

Obnovovač lesku (Shine restorer)
Držte mimo dosah detí

Nevdychujte. Po vdýchnutí sa presuňte na čerstvý vzduch. Ak príznaky
nezmiznú, vyhľadajte doktora.
Neprehltajte. V prípade prehltnutia okamžite vypite 2 poháre vody a vyzvracajte
sa. Vyhľadajte doktora. Produkt nie je toxický.
Noste rukavice. Kontakt s kožou môže spôsobiť podráždenie koži. Umyte
miesto vodou a mydlom. Ak sa podráždenie nezlepší, vyhľadajte doktora.
Kontakt s očami spôsobí podráždenie. Oplachujte oči čistou vodou aspoň 15
min. Ak vypláchnutie nezaberie, vyhľadajte pomoc lekára.

Produkt je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré môžu byť recyklované. Prosím akceptujte svoje
miestne pravidlá o odpade a nevyhadzujte tieto produkty do bežného odpadu. Správne zaobchádzanie s odpadom
pomôže predísť neblahým účinkom na prírodu a ľudské zdravie.

Predčisťovač na vodnej báze (Water based retreatment)
Obsahuje: hydroxid draselný

Dráždi pokožku. Zapríčiňuje vážne podráždenie očí. Držte mimo dosah detí. Po
použití si dôkladne umyte ruky a pokožku. Používajte ochranné rukavice, ochranu
očí a tváre. Pri kontakte s pokožkou: Miesto umyte vodou a mydlom. Pri kontakte
s očami: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky,
vyberte si ich a pokračujte vo vyplachovaní. Špeciálne ošetrenie. Ak nastane
podráždenie pokožky: vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak pretrváva podráždenie
očí, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Oblečenie znečistené prípravkom si vyzlečte a
pred opätovným použitím operte.

Čistič skla (Headlight cleaner)
Obsahuje: ropné destiláty

Pri prehltnutí alebo vdýchnutí môže mať vážne následky. Zapríčiňuje podráždenie
pokožky. Škodí a má dlhotrvajúce škodlivé účinky na vodné prostredie a život v
ňom. Držte mimo dosa detí. Po použití si dôkladne umyte ruky a pokožku.h
Zabráňte úniku do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice. Pri
prehltnutí: urýchlene kontaktujte lekára. Pri kontakte s pokožkou: Miesto umyte
vodou a mydlom. Špeciálne ošetrenie. Pri kontakte sNevyvolávajte zvracanie.
pokožkou: vyhľadajte lekárske ošetrenie. Oblečenie znečistené prípravkom si
vyzlečte a pred opätovným použitím operte. Sklad s prípravkom uzamkýnajte.
Vyhadzujte len na špeciálne odpadové zberné miesta.


