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Mleczko do czyszczenia powierzchni Cif Cream Original z
mikrokryształkami 780 g
 

Cena: 10,11 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Lever

Opis produktu
 

Składniki
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo
czynne, Phenoxyethanol, mydło, kompozycja zapachowa, Linalool, Citronellol, Hexyl
Cinnamal

Marka
Cif

Cechy
usuwa 100 % zabrudzeń**, przetestowany na modelowych zabrudzeniach i
powierzchniach w kuchni i w łazience
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Marka standaryzowana
Marka: Cif

Adres kontaktowy
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Opis produktu
Mleczko Cif ze 100 % naturalnymi cząsteczkami czyszczącymi usuwa całkowicie
najbardziej oporny brud jak: przypieczony tłuszcz, przypalone jedzenie, plamy z
kamienia w łazience. Nasze butelki są zrobione z wielokolorowego materiału z
recyklingu co pomaga ograniczać "brzydki" plastik trafiający na wysypiska. Dlatego
wyrzuć swoją butelkę do odpowiedniego pojemnika na odpady do recyklingu, by pomóc
nam zrobić z niej kolejną!

Dodatkowe informacje
www.cleanright.eu

Kontakt
Unilever Polska Sp. z o.o.

Logotypy stron trzecich
Cleanright.eu, Green Dot, Wstęga Möbiusa

Przygotowanie i stosowanie
Przeczytaj zalecenia przed użyciem. Sposób użycia: Nanieść na wilgotną ściereczkę lub
bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Po wyczyszczeniu dokładnie spłukać.
Zalecenia: Mleczko do czyszczenia powierzchni twardych. nie połykać. Nie używać na
linoleum, tekstyliach, dywanach, przedmiotach ze skóry, literach i symbolach urządzeń,
unikać przedłużonego kontaktu z powierzchniami malowanymi i aluminium. Na
powierzchniach i materiałach delikatnych, niestandardowych, malowanych, plastiku i
aluminium, przetestować na mało widocznej powierzchni, natychmiast po użyciu
spłukać. unikać silnego szorowania.

Rodzaj przechowywania
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Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
780

Jednostka (tekst opisowy)
g

Recykling - pozostały tekst
Butelka z plastiku z z recyklingu*, * zawiera 50% plastiku z recyklingu, pracujemy nad
butelką zrobioną w 100% z plastiku z recyklingu

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 780

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 280
Wymagana szerokość na półce: 91
Wymagana głębokość na półce: 53

Waga
Waga brutto: 822
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Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 280
Szerokość: 91
Głębokość: 53

Procent materiału pochodzącego z recyklingu
Procent tworzyw sztucznych z recyklingu wykorzystanych w opakowaniu: 50

Adres zwrotny
Podmiot odpowiedzialny: Unilever Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305
Warszawa 801 610 610 www.unilever.com

Telefon kontaktowy
801 610 610

Adres internetowy
www.unilever.com

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Działa drażniąco na oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

A.I.S.E. Ostrzeżenia
Przechowywać poza zasięgiem dzieci, Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu
dokładnie przemyć oczy wodą

Języki na opakowaniu
łotewski, polski

Regulacje CLP
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wykrzyknik: Uwaga

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Mleczko ze 100 % naturalnymi cząsteczkami czyszczącymi
Wariant: Original
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