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Clean.Play disinfect 80S spray do dezynfekcji gadżetów
erotycznych 150ml
 

Cena: 31,50 pln

Opis słownikowy

Pojemność 150ml

Producent Cobeco

Opis produktu
 

Gotowy do użycia płyn do dezynfekcji małych powierzchni do stosowania w stanie nierozcieńczonym przeznaczony do dezynfekcji
gadżetów erotycznych i akcesoriów dla dorosłych takich jak kulki kegla czy masażery prostaty.

Sposób użycia:
1. Przed użyciem środka dezynfekującego, dokładnie wyczyścić powierzchnię przedmiotu.
2. Upewnić się, że na powierzchni dezynfekowanego produktu nie pozostały żadne resztki detergentu i usunięty został nadmiar wody,
powierzchnia musi dokładnie wyschnąć.
3. Nierozcieńczony środek dezynfekujący nanieść na powierzchnię przedmiotu. Użyć tylko tyle preparatu dezynfekującego, aby
powierzchnia pozostała mokra przez co najmniej 5 minut. Następnie pozwolić powierzchni wyschnąć. 

Preparat odpowiedni do stosowania po użyciu mydła Clean.Play washing soap.

Środki ostrożności:
Produkt nakładać tylko na małe powierzchnie (maksymalnie 0,5 m2). Zużycie: 40-50 ml na m² powierzchni.
Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł
zapłonu. Nie palić.
Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Unikać wdychania rozpylonej mgły, kontaktu z oczami i otwartymi ranami. W przypadku zasięgnięcia porady medycznej należy mieć pod
ręką pojemnik lub etykietę produktu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Skład (INCI): Alcohol, Aqua, Isopropyl Alcohol 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Substancja czynna: etanol 600G/L

Opakowanie: 150 ml
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