GRFAB 51 Fabsil Gold Universal Protector, 1 l
CZ: Fabsil je vysoce účinný přípravek na silikonové bázi, určený k obnovení voděodolné úpravy u outdoorového vybavení. Je vhodný pro
širokou škálu tkanin včetně plátna, bavlny polyesteru a nylonu, kde poskytuje silnou voděodolnou ochranu proti dešti.
POUŽITÍ: Fabsil nepoužívejte na barevnou kůži, podlepené švy a textilie s plastovým povrchem včetně podlážek a vinylových okének. Pokud
je před impregnací nutné provést nejdříve čištění, použijte Fabsil Universal Cleaner. Nepoužívejte mazací a zvlhčovací přípravky. Před
impregnací stanů atd. nejdříve stan postavte a zajistěte, aby nedošlo k potřísnění trávy a země. Přípravek aplikujte na čistou, suchou
tkaninu pomocí nového štětečku nebo běžnou rozstřikovací nádobou. Pro dosažení požadovaného výsledku naimpregnujte celý povrch
materiálu a ihned po aplikaci přípravek rozetřete na povrchu textilie čistým hadříkem. Poté nechte asi 6 hodin schnout. Dokud impregnace
na povrchu textilie zcela nezaschne, zabraňte kontaktu s vodou nebo rosou. 1 litr přípravku Fabsil je určený k ošetření až 18 m2 nylonu, 7,5
m2 lehké bavlněné tkaniny nebo 5 m2 středně těžké bavlněné tkaniny. Průměrná plocha lehkého nylonu stanu pro 2 osoby je cca 6 m2.
Nebezpečí. Obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatické Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do
dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými
povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte pouze venku
nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte
obal těsně uzavřený. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. 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: Fabsil je vysoko účinný prípravok na silikónovej báze, určený k obnoveniu vode odolnej úpravy u outdoorového vybavenia. Je vhodný
pre širokú škálu tkanín vrátane plátna, bavlny, polyesteru a nylonu, kde poskytuje silnú vode odolnú ochranu proti dažďu.
POUŽITIE: Fabsil nepoužívajte na farebnú kožu, podlepené švy a textílie s plastovým povrchom vrátane podláh a vinylových okienok. Ak je
pred impregnáciou nutné vykonať najskôr čistenie, použite Fabsil Universal Cleaner. Nepoužívajte mazacie a zvlhčovacie prípravky. Pred
impregnáciou stanov atď. najskôr stan postavte a zaistite, aby nedošlo k postriekaniu trávy a krajiny. Prípravok aplikujte na čistú, suchú
tkaninu pomocou nového štetca alebo bežnú rozstrekovaciu nádobou. Pre dosiahnutie požadovaného výsledku naimpregnujte celý povrch
materiálu a ihneď po aplikácii prípravok rozotrite na povrchu textílie čistou handričkou. Potom nechajte asi 6 hodín schnúť. Kým
impregnácia na povrchu textílie úplne nezaschne, zabráňte kontaktu s vodou alebo rosou. 1 liter prípravku Fabsil je určený na ošetrenie až
18 m2 nylonu, 7,5 m2 ľahké bavlnené tkaniny alebo 5 m2 stredne ťažké bavlnenej tkaniny. Priemerná plocha ľahkého nylonu stanu pre 2
osoby je cca 6 m2.
Nebezpečenstvo. Obsahuje: uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatické. Horľavá kvapalina a pary. Môže byť
smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo
dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PO POŽITÍ: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Uchovávajte
na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
Uchovávajte uzamknuté. 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

