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Saunová vonná esence
Zelený citrón
Saunová vonná esencia
Zelený citrón

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit
ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce
obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s
vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/ regionálními/ národními/
mezinárodními předpisy. Obsahuje Isopropanol, D-Limonen, Nopinen
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limetková, ovocná, lehce nasládlá
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limetková, ovocná, ľahko nasládlá

Dávkování: V závislosti na velikosti kabiny dávkujeme cca 3
- 5 ml esence na jeden litr vody v saunovém vědru. Nikdy
nepoužívejte esenci neředěnou - nebezpečí vznícení!
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H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 Ak je
potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P280
Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky
kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. 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. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/
oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Obsahuje Isopropanol, D-Limonen, Nopinen
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Dávkovanie: V závislosti od veľkosti kabíny a požadovanej
intenzity dávkujeme cca 3 - 5 ml esencie na 1 l vody v
saunovom vedre. Nikdy nepoužívame esenciu neriedenú nebezpečenstvo vznietenia.

Nebezpečí
Nebezpečenstvo

Dovozce:
CHEMOFORM CZ, s.r.o.
Nad Safinou II, 347
25242 Vestec
tel.: +420 244 913137
www.chemoform.cz

