
Ochrana zdravia a bezpečnosť

PREVENTÍVNE OPATRENIA A PRVÁ POMOC

Používajte osobné ochranné 
prostriedky špecifikované 

zamestnávateľom.

Pri vdýchnutí okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc a ukážte etiketu 

výrobku.

Pri zasiahnutí očí opatrne vyplachujte 
veľkým množstvom vody po dobu 

minimálne 15 minút. Vždy vyhľadajte 
lekársku pomoc.

Chráňte si rezné a iné poranenia 
vodotesným obväzom.

Pri styku s kožou umyte veľkým 
množstvom vody. Ak pretrváva 

podráždenie, vyhľadajte lekársku 
pomoc.

Pri požití okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc a ukážte etiketu 

výrobku.

V prípade, že potrebujete poradiť s výberom výrobkov, pomôcok, materiálov, alebo máte akékoľvek otázky ohľadom výrobkov alebo dávkovacieho zariadenia, 
neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle: +421 908 663 855 alebo na info@profsupport.sk.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Pri plnení nakloňte otvor nádoby s rozprašovačom smerom ku stene, 
aby ste zabránili vystreknutiu do tváre a očí.
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PLNENIE NÁDOBY S ROZPRAŠOVAČOM

Každá skúsenosť sa počíta.TM

Profesionálny systém Profesionálny systém 
na upratovaniena upratovanie

S RÝCHLOU ČISTIACOU
SILOU

Uzáver 
a trubicu 

premiestnite 
na plnú 
nádobu.

Do výrobkov 
nikdy 

nepridávajte 
vodu a ani ich 
nemiešajte.

Okamžite 
utrite všetku 

vyliatu tekutinu 
a opláchnite 

vodou. 

Po použití 
si dôkladne 

umyte a 
osušte ruky.

Používajte 
výlučne výrobky 

na pranie 
systému P&G 
Professional. 

Výrobky skladujte 
pri izbovej 
teplote.

AKO VYMENIŤ NÁDOBU

Používajte 
osobné ochranné 

prostriedky 
stanovené vašim 

zamestnávateľom.
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Umiestnite plnú 
nádobu vedľa 

prázdnej nádoby.

2
Odstráňte 

uzáver a trubicu 
prázdnej 
nádoby. 

4

5

Priloženým 
kľúčom uvoľnite 

uzáver plnej 
nádoby.
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C4 Koncentrovaný 
osviežovač textilií a 
vzduchu

Dezox koncentrovaný 
dezinfekčný čistiaci 
prostriedok 

Spôsobuje 
vážne 
poškodenie očí. 
Dráždi pokožku.

C3 Koncentrovaný 
prostriedok na čistenie 
kúpeľní

Spôsobuje 
vážne 
poškodenie 
očí. Dráždi 
kožu. 
Môže byť 
korozívna 
pre kovy.

C1 Koncentrovaný čistiaci 
prostriedok na podlahy a 
povrchy

Spôsobuje 
vážne 
podráždenie 
očí.

C2 Koncentrovaný 
viacúčelový čistiaci 
prostriedok na lesklé povrchy  

Spôsobuje 
vážne 
poleptanie 
kože a 
poškodenie 
očí. 
Môže byť 
korozívna 
pre kovy.

Mr. Proper Professional 
na čistenie toaletnej misy 

Spôsobuje 
vážne 
poškodenie 
očí. Dráždi 
kožu. 
Môže byť 
korozívna 
pre kovy.
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C5 Koncentrovaný 
čistiaci a odmasťovací 
prostriedok

Spôsobuje 
vážne 
poleptanie 
kože a 
poškodenie 
očí. 
Môže byť 
korozívna 
pre kovy.


