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F o r s i g t i g h e d s r e g l e r / 
Försiktighet/ Varotoimet:

Yderst brandfarlig aerosol. 
Beholder under tryk. Kan 
sprænges ved opvarmning. 
Opbevares utilgængeligt for 
børn og kæledyr. Hvis der er 
brug for lægehjælp, medbring 
da beholderen eller etiketten. 
VED KONTAKT MED ØJNENE: 
Skyl forsigtigt med vand i flere 
minutter. Fjern eventuelle 

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
FORSIGTIG: Anvend kun som foreskrevet. Beskyttes mod 
sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 
50° C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter 
brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme 
overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller 
andre antændelseskilder. Fejlagtig anvendelse ved bevidst 
koncentering og inhalering af indholdet kan være skadelig 
eller livsfarlig. Skummet er brandfarligt. Anvend ikke ild 
eller elektrikse apparater i nærheden medmindre skummet 
er skyllet helt væk. 

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan 
eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barn 
og kjæledyr. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha 
produktets beholder eller etikett for hånden. VED KONTAKT 
MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. 
Fortsett skyllingen. FORSIKTIG: Bruk bare som anvist. 
Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere 
enn 50° C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter 
bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild 
og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot 
åpen flamme eller annen tennkilde. Misbruk og bevisst 
inhalering av innholdet kan være svært skadelig eller dødelig. 
Skummet er brannfarlig. Fjern skummet grundig før du nærmer 
deg en flamme eller elektronisk enhet. 

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Kan sprängas 
vid uppvärmning. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. 
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka 
läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med 
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Använd endast enligt anvisningar. 
Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50° C. 
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte 
utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. 
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Felaktig 
användning genom överdriven koncentration och inandning kan vara 
skadligt eller dödligt.Skummet är brandfarligt.Undvik att komma nära 
med en brinnande låga eller en elektrisk apparat såvida inte skummet 
helt sköljts bort. 

Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painepakkaus. Voi 
revetä kuumennettaessa. Säilytettävä lasten ja lemmikkien 
ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä 
pakkaus tai varoitusetiketti. JOS KEMIKAALIA JOUTUU 
SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. 
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka 
huuhtomista. VAROITUS: Käyttö vain ohjeen mukaan. 
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50° C 
lämpötiloille. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. 
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – 

Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun 
sytytyslähteeseen. Tuotteen väärinkäyttö päihtymiseen voi olla 
haitallista tai kohtalokasta. Vaahto on syttyvää. Huuhtele 
vaahto huolella pois ennen tulen tai sähkölaitteiden käsittelyä.
Indeholder/ Inneholder/ Innehåller/ Sisältää: 
<5 % nonioniske tensider/ nonjontensider/ ionittomia 
tensidejä. Parfume/ parfyme/ parfym/ Hajustetta, Hexyl 
Cinnamal. www.rbeuroinfo.com

Oplev hurtig og grundig rengøring med den kraftfulde Cillit 
Bang Active Foam. Den gennemtrænger og opløser sæberester og 
skidt på badeværelset og efterlader en skinnende ren overflade 
med dobbelt så stor overflade- dækning som normale 
rengøringssprays*. Brug i hele badeværelset:  brusekabiner – 
badekar – fliser – keramiske overflader – armaturer – krom og 
rustfrit stål.  Brugsanvisning: 1. Omrystes godt inden og under 
brug 2. Hold produktet lodret og spray 30-40 cm fra overfladen 
som skal rengøres. 3. Vent 2 min for at skummet kan trænge ind 
i snavs og sæberester (op til 10 min for vanskelige pletter). 
4. Skyl af med vand eller tør af med en fugtig klud ved 
vanskelige pletter. 5. Tørres af efter afskylning hvis det ønskes. 

Opplev rask, perfekt rengjøring med det svært effektive 
Cillit Bang Active Foam. Skummet trenger inn og løser opp 
såperester, kalk og smuss for å etterlate en strålende glans. 
Den innovative sprayboksen gjør det 2X raskere å dekke 
store overflater enn med vanlige sprayer *. Bruk det på hele 
badet: I dusjen - badekaret - fliser - keramiske overflater - 
armaturer - krom og rustfritt stål. Brukerveiledning: 1. Rist 
godt før og under bruk. 2. Hold boksen oppreist og spray ca 
30 - 40cm fra overflaten som skal rengjøres. 3. La virke i 
2 minutter slik at skummet får løst opp smuss, kalk og 
såperester (la virke i opptil 10 min for vanskelige flekker). 
4. Skyll av med vann / eller tørk av med en fuktig klut for 
vanskelige flekker. 5. Tørk av / rengjør sprayhodet og boksen 
etter bruk og oppbevar produktet på et tørt sted.

Upplev snabb och effektiv rengöring med denna enormt 
kraftfulla Cillit Bang Active Mousse. Den penetrerar och löser 
upp tvålrester och smuts i badrummet och lämnar ett skinande 
rent resultat med dubbelt så snabb täckning av stora ytor jämfört 
med vanliga rengöringssprayer*. Använd i hela badrummet: 
duschkabiner – badkar – kakel – keramiska ytor – handfat – 
kromdetaljer och rostfritt stål. Bruksanvisning: 1. Skaka innan 
och regelbundet under användning 2. Håll förpackningen upprätt, 
spraya ca 30-40 cm från ytan som ska rengöras. 3. Vänta 2 min för 
att skummet ska tränga in i smuts och tvålrester (upp till 10 min för 
tuffare fläckar). 4. Skölj med vatten eller torka med en fuktig trasa 
för tuffa fläckar. 5. Torka torrt efter sköljning om så önskat.

Cillit Bang Active Foamilla saat kylpyhuoneessasi 
aikaan nopeasti täydellistä jälkeä – tässä on todellakin 
PUHDISTUSTEHOA! Active Foam poistaa suurilta pinnoilta 
lian ja saippuajäämät 2x nopeammin kuin muut vastaavat 
tuotteet*. Käytä koko kylpyhuoneeseen kuten: suihkukaappiin 
– altaisiin – laattoihin- keraamisiin pintoihin – kromikalustei-
siin ja ruostumattomaan teräkseen. Luo loistava lopputulos 
nopeasti! Käyttöohjet: 1. Ravista hyvin ennen käyttoä ja sen 
aikana 2. Pidä tölkkiä pystyasennossa ja suihkuta 30-40 sentin 
päässä puhdistettavasta pinnasta. 3. Anna vaahdon imeytyä likaan 
ja saippuajäämiin 2 min. (korkeintaan 10 min. vaikeimpiin tahroihin). 
4. Suihkuta vedellä tai pyyhi vaikeammat tahrat kostealla liinalla. 
5. Jos haluat, kuivaa pinta suihkuttamisen jälkeen. 

CILLIT BANG is a trade mark

*Cillit Bang Kalk & Snavs/Smuts, Kalkki & Lika.
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