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TEHOKAS SUOJA ERILAISILLE NAHKAPINNOILLE
Softcare Nahkasuoja on helppo ja tehokas tapa suojata nahkapinnat. Muodostaa
näkymättömän suojan likaa ja kastumista vastaan. Suojaa myös öljy- ja rasvatahroilta. Sopii
kaikille nahka, mokka- ja nupukkilaaduille. Suojaa nahan muuttamatta sen tuntua tai
ulkonäköä.
Käyttöohje: Työskentele hyvin tuuletetussa tilassa. Suojaa ympäröivät pinnat käsittelyn
ajaksi suojapaperilla. Ravista pulloa ja sumuta kuivalle, puhtaalle pinnalle 15 cm etäisyydeltä.
Varo kastelemasta liikaa. Anna kuivua ilmavasti 2 tuntia. Kokeile ensin näkymättömälle
alueelle. Käsittely uusitaan tarvittaessa. Riittää 4–5 m². Ei sovi bycast-, pull up, eikä
keinonahalle.

VAROITUKSET JA LISÄÄ TIETOA

FI: H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336
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Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta. P102 Säilytä lasten
ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja
muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P261 Vältä sumun/suihkeen
hengittämistä. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):
Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo / suihkuta iho vedellä. P305+P351+P338
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P501
Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten virallisten määräysten mukaisesti. EUH 066
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
SE: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden. P261 Undvik att inandas
damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P303-P361P353 VID HUDKONTAKT (även håret):
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. P305P351P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i ﬂera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P501 Innehållet/behållaren
lämnas i enlighet med lokala myndigheters föreskrifter. EUH066 Upprepad kontakt kan
ge torr hud eller hudsprickor.
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Koko: 300ml
EAN-koodi: 6416977716198
https://www.softcare.ﬁ/tuote/softcare-nahkasuoja-300-ml/

