
Cherry Blossom Ultra Repel,  PCUR01CZ, 200 ml 
 
[CZ] Přípravek Cherry Blossom Ultra Repel vytváří neviditelnou a prodyšnou ochrannou vrstvu, která odpuzuje vodu. Vhodné pro kůži, 
semiš, nubuk a tkaniny.  
POKYNY: Odstraňte volné nečistoty z povrchu. Nádobkou dobře zatřepejte a na suchý povrch nastříkejte přípravek ze vzdálenosti 10-15 cm. 
V případě potřeby naneste druhou vrstvu. Mezi nástřiky vyčkejte alespoň jednu hodinu. Před použitím nechte zcela vyschnout na vzduchu. 
Některé povrchy mohou ztmavnout, proto se doporučuje účinek nejprve ověřit nanesením na skrytém místě.  
 
NEBEZPEČÍ: Obsahuje: propan-2-ol. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné 
podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo 
nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. 
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle 
platných předpisů. Obsahuje Zirkonium-tetrabutanolát. Může vyvolat alergickou reakci. 
 
Dodavatel: HUDYsport a.s., Bynovec 138, Děčín, Česká republika, telefon: +420 412 589 961 
 

Výrobce: Grangers International Ltd , Grange Close Clover Nook Industrial Park, Alfreton, Derbyshire, Velká Británie,                              

telefon: +44 (0) 1773 521521 

 
 
 

[SK] Cherry Blossom Ultra Repel vytvára neviditeľný a priedušný ochranný film, ktorý odpudzuje vodu. Vhodný na kožu, semiš, nubuk a 
tkaniny.  
POKYNY: Odstráňte volne nečistoty z povrchu. Potraste nádobkou a zo vzdialenosti 10 – 15 cm nastriekajte prípravok na suchý povrch. 
V prípadě potreby nanieste druhú vrstvu. Pred jednotlivým nanášaním počkajte aspoň jednu hodinu. Pred použitím nechajte položku úplne 
vyschnúť. Po nastriekaní môžu niektoré povrchy stmavnúť, prípravok najskôr skúšobne naneste na nenápadnú oblasť.  
 
NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje: propán-2-ol Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje 
vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich 
povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. 
Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba na voľnom 
priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.  
 
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. 
Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Uchovávajte na dobre vetranom 
mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Zneškodnite 
obsah/nádobu podľa platných predpisov. Obsahuje zirkónium-tetrabutanolát. Môže vyvolať alergickú reakciu. 
 
Dodávateľ: HUDYsport a.s., Bynovec 138, Děčín, Česká republika, telefón: +420 412 589 961 
 

Výrobca: Grangers International Ltd, Grange Close Clover Nook Industrial Park, Alfreton, Derbyshire, Spojené kráľovstvo,                      

telefón: +44 (0) 1773 521521 

 
 

 


