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Kapsułki Fairy Jar All-In-One Lemon (115 szt)
 

Cena: 89,35 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

2 sztuki

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

 

Składniki
Niejonowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie tlenu 5-15%,
<5% fosfoniany, polikarboksylany, enzymy, kompozycja zapachowa, Citronellol,
Limonene, Linalool

Marka
P&G Professional

Cechy
2 razy szybsze czyszczenie w trakcie krótkich cykli w porównaniu do normalnego cyklu,
Idealny połysk i ochrona szkła, Podnoszą skuteczność płukania i działania soli, Można
stosować w zmywarkach o krótkim cyklu pracy (1-5 min), Rozpuszczają się 2 razy
szybciej niż twarde tabletki, Skuteczne w wodzie o każdym stopniu twardości,
Testowane i rekomendowane przez Whirlpool do użytku profesjonalnego
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Marka standaryzowana
Marka: Fairy

Opis alternatywny
Opis od dostawcy: Professional All In One Original Tabletki do zmywarki 115 sztuk

Podmarka
Podmarka: Fairy/Jar

Opis produktu
Profesjonalne Tabletki do zmywarki Fairy Jar All-In-One Original to kompleksowe
rozwiązanie opracowane specjalnie do codziennego mycia naczyń w profesjonalnej
zmywarce. Tabletki Dreft nie tylko szybko się rozpuszczają i skutecznie myją zaschnięty
tłuszcz – chronią też srebro i nadają blask metalom, zapewniając olśniewający wygląd
sztućców i akcesoriów ze stali nierdzewnej, a ponadto podnoszą wydajność płukania
i działania soli (działanie soli jest skuteczne w przypadku miękkiej, średnio twardej
i twardej wody do 26 dH. Zmywarka powinna działać skutecznie nawet wtedy, kiedy
włącza się ostrzeżenie dotyczące płukania lub działania soli).

Przygotowanie i stosowanie
Szczegółowe instrukcje dotyczące dozowania znajdują się na opakowaniu. Zalecany do
użytku profesjonalnego. Karta charakterystyki produktu jest dostępna dla
profesjonalnych użytkowników na życzenie. Należy przechowywać w oryginalnym
opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Kraj
Kraj pochodzenia: Belgia
Zapakowano w: Belgia

Rodzaj opakowania
Typ: Owijka

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 300
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Wymagana szerokość na półce: 320
Wymagana głębokość na półce: 120

Waga
Waga brutto: 1935

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Belgia

Opakowanie logistyczne - od dostawcy
Wysokość: 258
Szerokość: 265
Głębokość: 199
Waga: 4117
Liczba jednostek: 2

Adres zwrotny
Procter & Gamble Operations Polska S.A, Ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warsaw, Poland
801 25 88 25 Pytanie? Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość e-mail.

Telefon kontaktowy
801 25 88 25

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Działa drażniąco na oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie konieczności
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są używane i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Nosić okulary
ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
Wypić niewielką ilość wody w celu rozcieńczenia.

Regulacje CLP
działanie żrące: Niebezpieczeństwo

Identyfikacja
FPC Code: 81603407
P&G Category: Prof Dish Care
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P&G Subsector: Home Care
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