Fabsil Universal Protector Aerosol, GRFAB40, 400 ml
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.
Návod k použití: Ošetřovaná látka musí být čistá, suchá a nesmí obsahovat detergenty. Protřepejte a nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti
10 – 15 cm. Pokud na povrchu tkaniny zůstanou kapky, jemně rozetřete čistým hadříkem pro zajištění prostupu tkaninou. Dokud
impregnace na povrchu textilie zcela nezaschne, zabraňte kontaktu s vodou nebo rosou. Může způsobit ztmavnutí některých textilií.
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. Zamezte vdechování par/aerosolů. 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
SK:
Fabsil je vysoko účinný prípravok na silikónovej báze, určený k obnoveniu vodeodolnej úpravy u outdoorového vybavenia. Je vhodný pre
širokú škálu tkanín vrátane plátna, bavlny, polyesteru a nylonu, kde poskytuje silnú vodeodolnú ochranu proti dažďu.

Nebezpečenstvo: Obsahuje: uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, isoalkány, cyklické, <2% aromatické
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatií sa môže roztrhnúť. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte
mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. Zabráňte vdychovaniu pár /
aerosólov. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a
nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. Ak sa necítite dobre, volajte lekára. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu
tesne uzavretú. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.
Obsahuje Zirkónium-tetrabutanolát. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Návod na použitie: Ošetrovaná látka musí byť čistá, suchá a nesmie obsahovať čistiaci prostriedok. Protrepajte a striekajte rovnomerne zo
vzdialenosti 10 - 15 cm. Ak na povrchu tkanín zostanú kvapky, jemne rozotrite čistou handričkou, abyste zabezpečili prechod cez tkaninu.
Kým impregnácia na povrchu textílie úplne nezaschne, zabráňte kontaktu s vodou alebo rosou. Niektoré tkaniny môžu stmavnúť.
Dodávateľ: HUDYsport a.s., Bynovec 138, Děčín, Česká republika, telefón: +420 412 589 961

Nebezpečí

