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Tiiviste irrottaa vaikeimmatkin rasvajäämät helposti ja nopeasti. 
Aitoa sitruunaa sisältävä Sunlight Extra Power Orange jättää astiasi 
puhtaiksi ja kiiltäviksi. Lisäksi se poistaa esimerkiksi kalasta, 
kananmunasta tai valkosipulista muoviastioihin jääneet hajut.

KÄYTTÖOHJE: Annostele tuotetta märälle pesusienelle tai kevyesti 
pesuveteen puristaen. Pinttyneimmille hajuille liota astioita kaksi tuntia. 

BRUKSANVISNING: Dosera en liten mängd på en våt svamp eller dosera 
försiktigt genom att trycka ut en liten mängd i diskvattnet. För att få bort kraftig 
lukt, blötlägg i två timmar.

SISÄLTÖ: 15-30% Anionisia tensidejä. <5% Hajustetta, Limonene, Geraniol, 
Linalool, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

INNEHÅLL: 15-30% Anjoniska tensider. <5% Parfym, Limonene, 
Geraniol, Linalool, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone.

VAROITUS
VARNING

Sunlight Extra Power Orange 
Tiivistetty käsiastianpesuaine /
Koncentrerat handdiskmedel
n Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Haitallista vesieliöille, 
pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean 
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka 
huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Jos ilmenee 
ihoärsytystä:Hakeudu lääkäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. 
Hävitä tyhjä pakkaus viemällä se keräyspisteeseen. Sisältää 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Voi aiheuttaa 
allergisen reaktion.

p Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 
Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj 
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående 
ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Lämna den helt tömda 
förpackningen till förpackningsinsamlingen. Innehåller Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone. Kan orsaka en allergisk reaktion.
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KÄYTTÖOHJE: Annostele tuotetta märälle pesusieenenelle tatat i kevyvyyyese tititi 
pesusuveteen puristaen. Pinttyneimmille hajuille liota astioita kaksi i tutunttntnttiaiaa.

BRUKSANVISNING: Dosera en liten mängd på en våt svampp elleeer doserraa 
föföff rssiktigt genom att trycka ut en liten mängd i diskvattnet. För att fåå boorrtrtrr kkraftigg 
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SISISÄLTÖ: 15-30% Anionisia tensidejä. <5% Hajustetta, Limonene,, GeGeraniooll,
LiL nalooololol,, DMMDMD  Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazzolinnooone.
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INNNNENENN HÅHÅH LLL : 15-30% Anjoniska tensider. <5% Parfymym, LiLiLimmmoneennenennn ,
GeGeGeGGeGGGGGGeGeG rararara ininiololo ,, LiLiLiLinananaan loloolol, DMDM Hydantoin, Methylchloororoiissototoothhihhiazolinoonne,, 
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Sunlight Extra Power Orange 
Tiivistetty käsiastianpesuaine /
Koncentrerat handdiskmedel
n Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Haitallista vesieliöille, 
pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka 
huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Jos ilmenee 
ihoärsytystä:Hakeudu lääkäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Hävitä tyhjä pakkaus viemällä se keräyspisteeseen. Sisältää 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Voi aiheuttaa 
allergisen reaktion.

p Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 
Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
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försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående 
ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Undvik utsläpp till miljön. Lämna den helt tömda 
förpackningen till förpackningsinsamlingen. Innehåller Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone. Kan orsaka en allergisk reaktion.
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