Οδηγίες χρήσης για το απολυμαντικό
σπρέι Satisfyer
Απολυμαντικό σπρέι Satisfyer
Το απολυμαντικό σπρέι Satisfyer είναι ένα σπρέι ειδικά δημιουργημένο
για τους δικούς σου δονητές κυμάτων πίεσης Satisfyer.
Καθαρίζει το παιχνίδι σου σχολαστικά παρέχοντας ιδιαίτερη προστασία.
Το απολυμαντικό σπρέι πείθει με την ποιότητα του που οφείλεται στις επιλεγμένες πρώτες ύλες, στις
ελεγχόμενες διαδικασίες κατασκευής καθώς και στους εκτενείς ελέγχους.
Τρόπος δράσης του απολυμαντικού σπρέι Satisfyer
Το απολυμαντικό σπρέι Satisfyer διευκολύνει τον απολυμαντικό και αντιβακτηριδιακό καθαρισμό των παιχνιδιών σου καθώς και πολλών άλλων επιφανειών. Η φόρμουλά του είναι ιδιαίτερα ήπια για το Satisfyer σου
αλλά ωστόσο το αποδεσμεύει αποτελεσματικά από πλήθος βακτηρίων, μυκήτων και ιών που προκαλούν ή
μεταφέρουν ασθένειες.
Χρήση του απολυμαντικού σπρέι Satisfyer
Το απολυμαντικό σπρέι Satisfyer χρησιμοποιείται σε ερωτικά παιχνίδια και μικρότερες επιφάνειες που πρέπει
να σκουπίζονται. Ψέκασε την επιφάνεια με αρκετή ποσότητα (π.χ. 5-6 πιέσεις στην αντλία για 100 cm2) και
άφησε το σπρέι να δράσει για 1-2 λεπτά. Κατόπιν σκούπισε την επιφάνεια με ένα πανί χωρίς χνούδια. Έλεγξε
πριν τη χρήση τη συμβατότητα υλικού σε ένα μη ορατό σημείο. Μη χρησιμοποιείς το απολυμαντικό σπρέι σε
μάρμαρο, σμάλτο, μπρούντζο και άλλες ευαίσθητες επιφάνειες. Το σπρέι δεν ενδείκνυται για απολύμανση
μεγάλων επιφανειών.
Λοιπές υποδείξεις
Τα βιοκτόνα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Πριν τη χρήση διάβαζε πάντα την επισήμανση
και τις πληροφορίες προϊόντος. Δεν επιτρέπεται να φτάνει στα χέρια παιδιών. Σε περίπτωση επαφής με τα
μάτια να τα ξεπλύνεις αμέσως με αρκετό νερό και να συμβουλευτείς έναν γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης
αναζήτησε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξε τη συσκευασία ή την ετικέτα. Επαφή μεγάλης διάρκειας με το
δέρμα πρέπει να αποφεύγεται. Τα χέρια και τα γάντια / τα υλικά πρέπει να ξεπλένονται
σχολαστικά μετά τη χρήση. Μην εισπνέεις το νέφος ψεκασμού / αερόλυμα. Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζαλάδα. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Απαγορεύεται το
κάπνισμα. Η συσκευασία πρέπει να παραδίδεται εντελώς άδεια στα σημεία συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων
υλικών. Μεγαλύτερα υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να παραδίδονται σε σημεία συγκέντρωσης
προβληματικών ουσιών.
Σύνθεση
100 γρ. διαλύματος περιέχουν 0,24 γρ. χλωριούχο διδεκυλο-διμεθυλο-αμμώνιο,
024 γρ. αλκυλοδιμεθυλοβενζυλοχλωριούχο αμμώνιο, 024 γρ. αλκυλοδιμεθυλεθυλοχλωριούχο αμμώνιο
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