
 

FABSIL GOLD AEROSOL, GRFAB50, 200ml 
 

CZ: Vysoce účinný přípravek na silikonové bázi, který poskytuje neviditelnou ochranu proti dešti. Vhodný k ošetření technických 
textilií (batohy, stany). 
 
Návod k použití: Ošetřovaná tkanina musí být čistá, suchá a nesmí obsahovat žádné zbytky pracích ani čisticích prostředků. 
Přípravek důkladně protřepejte a rovnoměrně nastříkejte ze vzdálenosti 10-15 cm.  Jestliže se na vlasu tkaniny vytvoří kapičky, 
lehce je vetřete čistým hadříkem, aby pronikly dovnitř.  Tkanina nesmí přijít do kontaktu s deštěm nebo rosou, dokud není 
úplně suchá. Některé tkaniny mohou ztmavnout. 
 
Nebezpečí: Obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatické 
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo závratě. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. 
Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na 
čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte na dobře větraném 
místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte 
obsah/obal podle platných předpisů. Obsahuje Zirkonium-tetrabutanolát. Může vyvolat alergickou reakci. 
 
Dodavatel: HUDYsport a.s., Bynovec 138, Děčín, Česká republika, telefon: +420 412 589 961 
Výrobce: Grangers International Ltd, Grange Close Clover Nook Industrial Park, Alfreton, Derbyshire, Velká Británie, telefon: 
+44 (0) 1773 521521 
 
 
SK: Vysoko účinný prípravok na silikónovej báze, ktorý poskytuje neviditeľnú ochranu proti dažďu. Vhodný na ošetrenie 
technických textílií (batohy, stany). 
 
Návod na použitie: Ošetrovaná tkanina musí byť čistá, suchá a nesmie obsahovať žiadne zvyšky pracích ani čistiacich 
prostriedkov. Prípravok dôkladne pretrepte a rovnomerne nastriekajte zo vzdialenosti 10-15 cm. Ak sa na vlase tkaniny vytvoria 
kvapôčky, ľahko ich votrite čistou handričkou, aby prenikli dovnútra. Tkanina nesmie prísť do kontaktu s dažďom alebo rosou, 
kým nie je úplne suchá. Niektoré tkaniny môžu stmavnúť. 
 
Nebezpečenstvo: Obsahuje: uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatické 
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Môže spôsobiť ospalosťalebo závraty. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 
zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po 
spotrebovaní obsahu. Nevdychujte pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PO 
VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte lekára. 
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte 
teplotám nad 50 °C. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov. Obsahuje zirkónium-tetrabutanolát. Môže vyvolať 
alergickú reakciu. 
 
Dodávateľ: HUDYsport a.s., Bynovec 138, Děčín, Česká republika, telefón: +420 412 589 961 
Výrobca: Grangers International Ltd, Grange Close Clover Nook Industrial Park, Alfreton, Derbyshire, Spojené kráľovstvo, 
telefón: +44 (0) 1773 521521 
 

 


