Használati utasítás
Satisfyer – Disinfectant Spray
A Satisfyer Men Disinfectant Spray
A Satisfyer Men Disinfectant Spray speciálisan, a Satisfyer nyomáshullámú vibrátorodhoz kifejlesztett fertőtlenítő spray.
A játékodat különösen finoman és alaposan tisztítja.
A Disinfectant Spray (fertőtlenítő spray) meggyőző a minőségével, köszönhető ez a válogatott nyersanyagoknak,
az ellenőrzött gyártási folyamatoknak és a széles körű tesztelésnek.
A Satisfyer Disinfectant Spray-k hatásmódja
A Satisfyer Disinfectant Spray a játékod és számos egyéb felület fertőtlenítését, és antibakteriális tisztítását teszi lehetővé.
A képlet extra gyengéd a Satisfyer-edhez, és mégis hatékonyan megtisztítja azt a baktériumoktól, gombáktól és vírusoktól,
amelyek betegséget okozhatnak vagy továbbíthatnak.
A Satisfyer Disinfectant Spray-k alkalmazása
A Satisfyer Disinfectant Spray-t erotikus játékoknál, és kisebb, letörölhető felületekre használják. Permetezd be a felületet
bőségesen (kb. 5-6 pumpálással 100 cm2-re), és hagyd, hogy a spray 1-2 percig hasson. Töröld le ez után a felületet
szálmentes ruhával. Használat előtt ellenőrizd az anyag kompatibilitását egy láthatatlan helyen. Ne használd a fertőtlenítő
spray-t márványra, zománcra, sárgarézre és más érzékeny felületekre. A spray nem alkalmas nagy felület fertőtlenítésére.
Egyéb megjegyzések
A biocidok biztonságos alkalmazása. Használat előtt mindig el kell olvasni a megjelölést és a termékinformációt. Gyermekek
kezébe nem szabad kerülnie. Szemmel történő érintkezés esetén azonnal alaposan ki kell öblíteni vízzel, és orvoshoz kell
fordulni. Lenyelés esetén azonnal orvosi tanácsot kell kérni, és bemutatni a csomagolást vagy a címkét. A bőrrel való
hosszabb idejű érintkezést kerülni kell. Használat után alaposan le kell öblíteni a kezeket és a kesztyűt / anyagokat. A
permetet / aeroszolt nem szabad belélegezni. A gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak. Kizárólag jól szellőztetett
helyen használható. Nem szabad dohányozni. Csak teljesen kiürített csomagolást helyezzen az újrahasznosított anyagok
gyűjtőhelyére. Nagyobb termékmaradványokat kell a problémás anyag gyűjtőhelyre kell vinni.
Összetétel
100 g oldat tartalmaz: 0,24 g didecil-dimetil-ammónium-kloridot, 0,24 g alkil-dimetil-benzil-ammónium-kloridot,
0,24 g alkil-dimetil-etil-ammónium-kloridot
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