
Eliminates odours without wet spray fallout
Pure concentrated perfume

Zero water added.

So� Cotton I250ml

FARE / FARA /
VAARA

O Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra
varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes,
heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. ADVARSEL: Må kun bruges efter anvisningerne.
Hold dåsen lodret, og vend den væk fra dig selv. Tryk på udløseren, og sprøjt mod midten af lokalet. Forsætligt misbrug i form af inhalering af det
koncentrerede indhold kan være skadeligt eller livsfarligt. Indånd ikke aerosol. Anvendes kun, hvor der er god ventilation. Afleveres på genbrug.
Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis.
z Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares
utilgjengelig for barn og kjæledyr. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes vekk fra varme,

varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter
bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. FORSIKTIG! Må kun brukes som anvist. Hold boksen loddrett, og vend den bort fra kroppen. Trykk på utløseren,

og spray mot midten av rommet. Tilsiktet misbruk i form av inhalering av konsentrert innhold kan være skadelig eller dødelig. Ikke pust inn
aerosol. Må kun brukes i godt ventilerte områder. Lever boksen til gjenvinning etter bruk. Personer med følsomhet overfor parfyme bør være
forsiktige ved bruk av dette produktet. Luftfriskere erstatter ikke gode hygienerutiner
[ Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras
oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för
värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller
brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Används endast enligt
anvisningarna. Håll flaskan upprätt och sikta bort från kroppen. Dra bestämt i utlösaren och spreja mot mitten av rummet. Avsiktligt missbruk
genom koncentration/inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt. Andas inte in aerosol. Används endast i välventilerade utrymmen.
Återvinn förpackningen när den är tom. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt.
Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.
R Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painepakkaus. Voi revetä kuumennettaessa. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Säilytettävä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Suojaa
lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa
puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lämpötiloille. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. HUOMIO: Noudata aina
käyttöohjetta. Pidä pulloa pystyasennossa ja tähtää itsestäsi poispäin. Paina painiketta tasaisesti ja suihkuta huoneen keskikohtaan päin.
Tuotteen tahallinen väärinkäyttö sisään hengittämällä eli imppaamalla voi olla vaarallista tai jopa tappavaa. ÄLÄ hengitä suihketta. Käytä
ainoastaan tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Kierrätä tyhjä pakkaus. Hajusteallergioista kärsivien tulisi olla varovaisia käyttäessään tätä
tuotetta. Ilmanraikastajat eivät korvaa normaaleja hyviä hygieniakäytäntöjä.
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Oz[R Indeholder /Inneholder /Innehåller /Sisältää d-Limonene, Citral, p-t-Butyl-Alpha-Methylhydrocinnamic Aldehyde, Linalol.
Kan udløse en allergisk reaktion. /Kan gi en allergisk reaksjon. /Kan orsaka en allergisk reaktion. /Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
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DK 44449701, NO 67115930, SE 08 20 00 70, FIN 0290 009200
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