PÉČE O POKOŽKU

TECHNICKÝ LIST

BANGLE 4C
REPELENTNÍ NÁRAMEK PROTI HMYZU
CHARAKTERISTIKA
• repelentní náramek proti komárům, klíšťatům,
blechám, včelám a vším
• obsahuje složky odpuzující nepříjemný hmyz
• aktivní složka se uvolňuje postupně
• při každodenním nošení efektivně působí
osm týdnů

OBLASTI POUŽITÍ
BANGLE 4C se používá ve firmách, kde zaměstnanci
vykonávají práci mimo kancelář, např. práce v lese, údržba
travnatých ploch, při zahraničních cestách, misích do
exotických krajin aj, při sportu, rybaření, atd.
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Složení: výtažek z levandule
Účinnost: 4-6 týdnů
Velikost: 270 mm
NÁVOD NA POUŽITÍ
Při každodenním nošení efektivně působí minimálně 4 - 6
týdnů po vyjmutí z obalu (záleží na přírodních podmínkách).
Doba působení se může zvýšit až na 8-10 týdnů, pokud
po odložení nebo nepotřebě BANGLE 4C uchováte
v neprodyšném igelitovém sáčku. Kontakt s vodou
zapříčiňuje snížení účinku aktivních složek náramku,
proto nepoužívejte během sprchování, koupání, v dešti.
BANGLE 4C lze umístit na zápěstí nebo kotník. Pro
ochranu dítěte v dětském kočárku umístěte BANGLE 4C
na madlo nebo nosné tyče kočárku. Lze umístit na vnitřní
rameno slunečníku. Během spánku doporučujeme náramek
položit na parapet při otevřeném okně nebo zavěsit na
pelest postele či odložit na noční stolek, který je ve vaší
bezprostřední blízkosti. Ve stanu zavěste na jakoukoli
nosnou tyč uvnitř stanu.

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav
vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí
být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby,
které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci
a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však
muže jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit
konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže pojmout žádnou
odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

BALENÍ
BANGLE 4C je dodáván v balení 12 ks v krabici.
ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.
SKLADOVÁNÍ
Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené
proti požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého
slunečního záření.
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

