
TÁJÉKOZTATÁS 
2012. évi LXXXVIII. törvényváltozásra hivatkozva  

a termékekhez biztosított használati, kezelési és biztonsági útmutatóról.  
 

 
Szemüvegtok 
Anyaga: műbőr (PU vagy PVC) / fém / műanyag / textil 
Tisztítása: száraz vagy enyhén nedves mikroszálas törlőkendővel, ne használjon vegyszert. 
Forgalmazza: B. és B. Bőrdíszmű Bt. 1029 Budapest József Attila útja 97. 
Származási ország: Kína 
Terméklista: 1. Számú melléklet. 

 
Szemüveglánc, szemüvegzsinor 
Anyaga: textil / műbőr /bőr 
Tisztítása: száraz vagy enyhén nedves mikroszálas törlőkendővel, ne használjon vegyszert. 
Forgalmazza: B. és B. Bőrdíszmű Bt. 1029 Budapest József Attila útja 97. 
Származási ország: Kína 
Terméklista: 1. Számú melléklet. 

 
Szemüveglencse tisztító szett mikroszálas törlőkendővel (15x18 cm) 
Karcolásmentesen tisztít, mosható.  
Anyag összetétel: 80% poliészter, 20% poliamid.  
Lencsetisztító spray (30 ml) 
Eltávolítja az olaj- és zsírfoltokat, valamint egyéb szennyeződéseket.  
Nettó tömeg: 30 ml. Összetétel: kókuszolaj, glicerin, diszódium lauret szulfoszukcinát, víz. 
Minden típusú üveg és műanyag szemüveglencse tisztítására alkalmas. Permetezzen a sprayből egy 
kis mennyiséget a tisztítandó felületre, majd a törlőkendővel törölje szárazra.  Nem mérgező, 
antisztatikus formula.  Nem tartalmaz alkoholt és oldószert, gázmentes. Gyermekek elől elzárva 
tartandó! Kontaktlencséhez nem alkalmazható!  
Forgalmazza: B. és B. Bőrdíszmű Bt. 1029 Budapest József Attila útja 97. 
Származási ország: Kína 
Minőségét megőrzi: gyártástól számított 2 évig. Gyártási időt lásd a flakonon.  
Terméklista: 1. Számú melléklet. 
 
Mikroszálas törlőkendő 
Mikroszálas törlőkendő segítségével vegyszer használata nélkül tisztíthatja meg szemüvegét és más 
kényes felületeket a különböző szennyeződésektől. Ez a törlőkendő sokkal sűrűbb és sokkal kisebb 
szálakból áll, mint más, hagyományos törlőkendők – ezeket hívjuk mikroszálaknak. A mikroszálak 
képesek a legkisebb szennyeződést is magukhoz vonzani, így összeszedni és eltávolítani azokat 
bármilyen felületről, sérülés vagy karcolás veszélye nélkül. Tisztítása szintén vegyszer nélkül, forró 
vízben ajánlott. Vegyszermentes, nagy nedvszívó képességű, mosható. 
Forgalmazza: B. és B. Bőrdíszmű Bt. 1029 Budapest József Attila útja 97. 
Származási ország: Korea 
Terméklista: 1. Számú melléklet 
 
Polarizált napszemüveg rátét 
A lencsék hatékony védelmet nyújtanak az UV sugárzással szemben 400nm-es hullámhosszig. Ez a 
termék megfelel az MSZ EN 1836:2005 + A1 2008sz. szabványoknak és a 89/686/EEC sz. európai 
direktíváknak.  
Használati tanácsok: Tisztítás/karbantartás: enyhe mosószeres vízzel mossa át a lencséket, majd egy 
puha, mikroszálas kendővel törölje szárazra.  



Tárolás: óvja a karolásoktól, használaton kívül tárolja szemüvegtokban. 
Figyelmeztetés: Ne nézzen a lencsén keresztül a napba! Nem alkalmas védőszemüvegnek.  
Könnyen méretre vágható. 
Forgalmazza: B. és B. Bőrdíszmű Bt. 1029 Budapest József Attila útja 97. 
Származási ország: Taiwan 
Terméklista: 1. Számú melléklet. 
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__________________ 
B. és B. Bőrdíszmű Bt. 
Bárány Péter 
ügyvezető 
 
 
 
 
 
 
 

 


