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CZ Dezinfekční deodorant s antibakteriálním účinkem, připravený k použití, pro
filtry klimatizací budov i automobilů.
NÁVOD K POUŽITÍ: Před použitím přípravek dobře protřepte a alespoň jednou
týdně nastříkejte přímo na filtry. Silný účinek Climasanu zaručuje eliminaci virů,
baktérií a choroboplodných zárodků, a současně provoní prostory.

E

E

CLIMASAN

GB Sanitizer, antibacterial deodorant, ready to use, for air conditioner filters and
auto climatized plants.
INSTRUCTIONS FOR USE: Shake before using it and spray the product directly on
the filters concerned almost once a week. The powerful action of CLIMASAN
ensures the elimination of viruses, bacteria and pathogenic germs pesantly
scenting the room.

DEZINFEKČNÍ DEODORANT S ANTIBAKTERIÁLNÍM ÚČINKEM
SANITIZER DEODORANT, BACTERICIDE

UPOZORNĚNÍ: Nádobka je pod tlakem.
Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku
neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty.
R12: Extrémně hořlavý; R36: Dráždí oči; R67: Vdechování par může způsobit ospalost
a závratě; S2: Uchovávejte mimo dosah dětí; S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů
zapálení – Zákaz kouření; S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly; S29:
Nevylévejte do kanalizace; S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
a ukažte tento obal nebo označení; S51: Používejte pouze v dobře větraných
prostorách; Zamezte styku s očima. Obsahuje Hydroxycitronellal. Může způsobit
alergickou reakci.
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www.facot.it
FACOT CHEMICALS - Capralba (CR) ITALY - Via Crema, 44
Distributor: REGULUS spol. s r.o., Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506, Fax: +420 241 763 976
E-mail: obchod@regulus.cz www.regulus.cz
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WARNINGS: Container under pressure.
Do not expose to direct sunshine and temperatures over 50 °C. Do not pierce or
burn not even after use. Do not spray in flames or on an incandescent body. R12:
Extremely flammable; R36: Irritating to eyes; R67: Vapours may cause drowsiness
and dizziness; S2: Keep out of the reach of children; S16: Keep away from sources
of ignition - No smoking; S23: Do not breathe gas/fumes/vapour/spray; S29: Do
not empty into drains; S46: If swallowed, seek medical advice immediately and
show this container or label; S51: Use only in well-ventilated areas; Avoid contact
with eyes. Contains Hydroxycitronellal. May produce an allergic reaction.

NA FILTRY KONVEKTORŮ S VENTILÁTOREM,
POKOJOVÝCH A AUTOMOBILOVÝCH KLIMATIZACÍ
FOR VENTILCONVECTOR FILTERS,
ROOM CONDITIONERS AND CARS

