PERFORMANCE WASH, GRF84, 300 ml
CZ: Čisticí prostředek určený na technické oděvy. Čistí, odstraňuje zápach, optimalizuje prodyšnost a uchovává voděvzdornost. Ideální pro
ošetření oděvů před impregnací.
Návod k použití:
1. 1 plný 50ml uzávěr na 1 bundu NEBO 2 základní vrstvy. Při použití pračky s vrchním plněním zdvojnásobte dávku.
2. Vyperte na jeden prací cyklus
3. Nechte přirozeně uschnout vyvěšením, pokud prací symboly dovolí, usušte v bubnové sušičce.
Doporučené pro všechny typy textilií včetně Gore-Tex®. Gore-Tex® je registrovaná obchodní značka W. L.Gore&Associates, Inc. Vhodné pro
měkkou, střední a tvrdou vodu.
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte výhradně v souladu s návodem k použití. Vyvarujte se zasažení očí a kůže.
PŘI POŽITÍ: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
<5 % neiontové povrchově aktivní látky, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one
• ODPOVĚDNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
• ZALOŽENÝ NA VODNÍ BÁZI
Dodavatel: HUDYsport a.s., Bynovec 138, Děčín, Česká republika, tel. +420 412 589 961
Vyrábí: Grangers International Ltd, Derbyshire, Alfreton, Velká Británie, tel. +44 (0) 1773 521521

SK: Čistiaci prostriedok určený na technické oblečenie. Čistí, odstraňuje zápach, optimalizuje priedyšnosť a uchovává vodevzdornosť.
Ideálne pre ošetrenie oblečenia pred impregnáciou.
Návod na použitie:
1 Plný 50ml uzáver na 1 bundu ALEBO 2 základné vrstvy. Pri použití práčky s vrchným plnením zdvojnásobte dávku.
2. Vyperte na jeden prací cyklus.
3.Nechajte prirodzene uschúť vyvesením, pokiaľ to pracie symboly dovolia, usušte v bubnovej sušičke.
Odporúčané pre všetky typy textílií vrátane Gore-Tex®. Gore-Tex® je registrovaná obchodná značka W. L.Gore&Associates, Inc.
Vhodné pre mäkkú, stredne tvrdú a tvrdú vodu.
Upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte výhradne v súlade s návodom na použitie. Vyvarujte sa zasiahnutiu očí a kože.
PO POŽITÍ: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
<5 % neiónové povrchovo aktívne látky, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón
• ZODPOVEDNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
• ZALOŽENÝ NA VODNEJ BÁZE
Dodávateľ: HUDYsport a.s., Bynovec 138, Děčín, Česká republika, tel. +420 412 589 961
Vyrába: Grangers International Ltd, Derbyshire, Alfreton, Spojené Kráľovstvo, tel. +44 (0) 1773 521521

