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                                                                                   Návod k obsluze 
V391B - Zimní směs do ostřikovačů, 5l, -20°C, Metanol, Glicar 

Vážení zákazníci,  

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k 
obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do 
provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej 
mohli znovu kdykoliv přečíst! 

Popis: 

Profesionální kapalina připravená k použití do ostřikovačů čelního skla a 
světlometů. 

- Účinně odstraňuje nečistoty, sníh, sůl, bláto a další nečistoty ovlivňující 
viditelnost 

- Nezanechává šmouhy ani odlesky 

- Chrání ostřikovače čelního skla a světlometů před zamrznutím 

- Unikátní receptura zajišťuje elasticitu stěračů 

- Bezpečné pro lak, pryž a plasty 

- Má příjemnou ovocnou vůni 

Použití: 
Nalijte kapalinu do nádržky kapaliny ostřikovače. 
 
UPOZORNĚNÍ! 

H226 - Hořlavá kapalina a páry;  

H302 - Zdraví škodlivý při požití;  

H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží;  

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování;  

H370 - Způsobuje poškození orgánů;  

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 

KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO;  

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít; P308+P313 - Při 

expozici nebo podezření na ni; Vyhledejte radu/v péči lékaře;  

P301+P312 - Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické středisko/lékaře;  

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ; omyjte velkým množstvím vody; 

P304+P340 - Při vdechnutí> Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v poloze usnadňující 

dýchání;  

P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Skladujte na chladném místě;  

P501 - Odstraňte obsah/nádobu autorizovanému zařízení na likvidaci odpadu.  

Obsahuje: Metanol; vůně; <5% aniontové povrchově aktivní látky. 

Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na 
konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí 
a přispějte k jeho ochraně!  

Záruka:Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají 
z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou.  


