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MOSBITO suchy Spray odstraszający komary i meszki 100
ml
 

Cena: 16,29 PLN

Opis słownikowy

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Produkt biobójczy

Opis produktu
 

OpisMOSBITO suchy Spray odstraszający komary i meszki 100 mlDla calej rodziny, delikatny - natychmiast wysycha, bez barwników i
parabenów. Mosbito Natura suchy spray z olejkiem Citronella służy do pielęgnacji wrażliwej skóry osób narażonych na skutki ukąszeń
owadów. Suchy spray zapewnia komfort podczas spacerów i letnich wędrówek, jak również podczas przebywania w domu. Zawiera
aloes i D-pantenol, które mają działanie łagodzące dla skóry nawet podrażnionej w wyniku ukąszeń owadów. Dzięki innowacyjnej
formule opartej na naturalnych składnikach ze skrobi kukurydzianej natychmiast wysycha na skórze. Praktyczny i łatwy w użyciu; do
stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz; idealny również dla dzieci; delikatny, innowacyjna sucha formułaSposób
użyciaWstrząsnąć przed użyciem. Pokryć równomiernie odsłonięte części ciała cienką warstwa preparatu w odległości ok. 15 cm od
ciała. Nie nanosić preparatu na bezpośrednio na twarz i szyję – spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować. Nie nanosić na
ubranie.WażneIdentyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninyFlam. Aerosol 1H222 Skrajnie łatwopalny aerozolEye
Irrit. 2H319 Działa drażniąco na oczyH222 Skrajnie łatwopalny aerozolH229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchemH319
Działa drażniąco na oczyP102 Chronić przed dziećmi.P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących
powierzchni.Palenie wzbronione.P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.P251 Pojemnik pod ciśnieniem.
Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąćsoczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się podopiekę lekarza.P410+412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać
na działanie temperatury przekraczającej50°C/122°FProduktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.Składgaz z ropy naftowejstężenie %
50-65Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Press.Gas,Nr 1272/2008 (CLP) Flam. Gas 1, H220 (zastosowano noty:
H,K,S,U)alkohol etylowystężenie % 25-35Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Flam. Liq. 2, H225Nr 1272/2008 (CLP)olejek
cytronellastężenie % <2Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 ; Eye Dam. 1,Nr 1272/2008
(CLP) H318; Aquatic Chronic 2, H411geraniolstężenie % 1Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
H317; Eye Dam. 1, H318Nr 1272/2008 (CLP)olejek mięty pieprzowejstężenie % <1Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Eye Irrit.
2, H319; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317;Nr 1272/2008 (CLP) Aquatic Chronic 2, H411ProducentVerco S.AAdres: Skwer kard. S.
Wyszyńskiego 5, lok. 6U, 01-015 Warszawa, PolskaTelefon/Fax: +48 22 811 41 61/+48 22 833 51 43KARTA CHARAKTERYSTYKI W
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