
 
szybkihurt.pl - A.P.H. Mini-Max sp, jawna

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
 

Granulki do udrażniania rur Kret 800 g
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent GLOBAL

Opis produktu
 

Granulki do udrażniania rur Kret 800 g

 

MarkaKretCechynr 1 w Polsce*zawiera aktywator aluminiowysuperwydajny - 20 dozowa?*wed?ug klientów najskuteczniejsze i najcz??ciej kupowane udro?niacze w Polsce, badaniekonsumenckie Open Research Sp. z o.o., VI-VII 2018Marka standaryzowanaMarka - Kret

 

Marketing

Nazwa firmyGLOBAL COSMED GROUP S.A.Adres firmyul. Kuziennicza 1559-400 JaworLogotypy stron trzecichA.I.S.E.Cleanright.euOpis produktu?rodek do chemicznego udro?niania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, którysamoczynnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia sta?e i organiczne. Likwiduje nieprzyjemnezapachy.O marceKret - jedyny, oryginalnyDodatkowe informacjeDobrowolna inicjatywa AISE w zakresie zrównowa?onego rozwoju - www.cleanright.eu
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Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: za?o?y? r?kawice. W miar? mo?liwo?ci przed zastosowaniem wla? doodp?ywu ok. 200 ml ciep?ej wody (ok. 40°C). Nast?pnie do syfonu zlewu, wanny wsypa? 2i ? nakr?tki (40 g) preparatu. Wla? ok. 300 ml ciep?ej wody i pozostawi? na min. 15 minut.Sp?uka? du?? ilo?ci? wody. W razie potrzeby czynno?? powtórzy?. Po zastosowaniudobrze przewietrzy? i natychmiast opu?ci? pomieszczenie. Nie stosowa? do instalacjialuminiowej.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania800gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 800Informacje o recyklinguOpakowanie - Nadaj?ce si? do recyklingu
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

286

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - Butelka plastikowaWagaWaga brutto - 860Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 286Szeroko?? - 95
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G??boko?? - 77Liczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - u?y?/u?ycia20 Pozosta?y tekst dotycz?cy ilo?ci porcji/u?y?20 dozowa? 

 

Obs?uga klienta

Adres producentaGLOBAL COSMED GROUP S.A.ul. Kuziennicza 1559-400 JaworAdres zwrotnyGLOBAL COSMED GROUP S.A.ul. Kuziennicza 1559-400 Jawortel.: (76) 870 30 31kret@globalcosmed.euwww.kret.euTelefon kontaktowy768703031Email kontaktowykret@globalcosmed.euAdres internetowywww.kret.eu

 

Rozszerzone dane

A.I.S.E. Ostrze?eniaNie po?yka?. W razie po?kni?cia skontaktowa? si? z lekarzem.Nie miesza? z innymi produktamiPrzechowywa? poza zasi?giem dzieciUnika? kontaktu z oczami. W razie kontaktu dok?adnie przemy? oczy wod?Regulacje CLPdzia?anie ?r?ce - Niebezpiecze?stwoOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaPowoduje powa?ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Mo?e powodowa? korozj?metali. Zawiera: Wodorotlenek sodu. Chroni? przed dzie?mi. W razie konieczno?cizasi?gni?cia porady lekarza, nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. Przechowywa?wy??cznie w oryginalnym pojemniku. Nie wdycha? py?u. Stosowa? r?kawiceochronne/odzie? ochronn?/ochron? oczu/ochron? twarzy. W PRZYPADKU PO?KNI?CIA:Wyp?uka? usta. NIE wywo?ywa? wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DO DRÓGODDECHOWYCH: wyprowadzi? lub wynie?? poszkodowanego na ?wie?e powietrze izapewni? mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU KONTAKTU ZESKÓR? (lub z w?osami): Natychmiast zdj?? ca?? zanieczyszczon? odzie?. Sp?uka? skór?pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?niep?uka? wod? przez kilka minut. Wyj?? soczewki kontaktowe, je?eli s? i mo?na je ?atwousun??. Nadal p?uka?. Natychmiast skontaktowa? si? z lekarzem. Przechowywa? podzamkni?ciem. Przechowywa? w temperaturze nieprzekraczaj?cej 30°C. Zawarto?? usuwa?do odpowiedniego zak?adu utylizacji odpadów, a pojemnik (po ca?kowitym opró?nieniu)usuwa? do segregowanych odpadów komunalnych.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Granulki do udro?niania rur
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