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Odplamiacz do białych tkanin w płynie Vanish Oxi Action 1 l
 

Cena: 15,78 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Benckiser

Opis produktu
 

Odplamiacz do białych tkanin w płynie Vanish Oxi Action 1 l

 

Składniki
5-15%: związki wybielające na bazie tlenu, niejonowe środki powierzchniowo czynne,
<5%: anionowe środki powierzchniowo czynne, rozjaśniacze optyczne, kompozycja
zapachowa

Marka
Vanish

Cechy
tchnij życie w białe ubrania, usuwa plamy, biel jak nowa, zwalcza nieprzyjemne zapachy,
higieniczna czystość, krystaliczna biel, pomaga przedłużać życie białych ubrań**, **Płyn
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Vanish używany jako dodatek do prania pomaga przedłużać życie twoich ubrań
poprzez usuwanie plam, ochronę bieli nawet po 50 praniach* oraz zwalczanie
nieprzyjemnych zapachów, *Rezultaty uzyskane na bawełnianych tkaninach przy
użyciu produktu jako dodatku do cyklu prania w porównaniu do użycia samego
detergentu w płynie

Marka standaryzowana
Marka: Vanish

Podmarka
Podmarka: Oxi Action

Adres kontaktowy
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Opis produktu
Bezchlorowy płyn wzmacniający efekty prania

Dodatkowe informacje
Więcej informacji o składnikach: www.rbeuroinfo.com

Kontakt
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia Potrzyj Dla trudnych i zaschniętych plam. Przykryj powierzchnię palmy.
W razie potrzeby potrzyj plamę. Używaj płynu Vanish razem z detergentem jak w
instrukcji prania. Namocz Dla usunięcia plam i nieprzyjemnych zapachów. Dodaj 100
ml płynu do 4 l wody i namaczaj przez max. 6 h. Dla najlepszych rezultatów potrzyj
plamę przed wypłukaniem. Po namoczeniu upierz jak zwykle lub dokładnie wypłucz.
Upierz Dla krystalicznej bieli, usunięcia plam i higienicznej czystości dodaj 100 ml płynu
Vanish razem z detergentem do komory szuflady pralki. Użyj detergentu jak zwykle.
Zalecenia: - Zawsze przestrzegaj zaleceń producentów odzieży dotyczących prania. -
Sprawdź trwałość barwnika, nanosząc produkt na niewidoczną część tkaniny, a
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następnie wypłucz i pozostaw do wyschnięcia. - Po praniu z dodatkiem odplamiacza
lub zastosowaniu go na odzież, wysusz tkaninę z daleka od bezpośredniego źródła
ciepła lub słońca. - Do wstępnego usuwania plam płynem Vanish stosuj tylko ciepłą
wodę. - W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów może zaistnieć potrzeba
powtórzenia procesu. - Nie używaj na tkaninach przeznaczonych do prania
chemicznego. - Nie używaj produktu bezpośrednio na metalowe części (np. guziki,
zamki). - Przed płukaniem lub praniem zasadniczym nie wystawiaj tkaniny odplamianej
płynem Vanish na bezpośrednie działanie ciepła lub światła słonecznego. - Nie pozwól
na wyschnięcie płynu na tkaninie (maksymalny czas kontaktu 10 min).

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
1

Jednostka (tekst opisowy)
l

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Litrów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 1

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 285
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Szerokość na półce: 136
Głębokość na półce: 63

Waga od dostawcy
Waga brutto: 1100

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy
Wysokość: 285
Szerokość: 136
Głębokość: 63

Adres zwrotny
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)

Adres dystrybutora
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)

Telefon kontaktowy
Infolinia: 22 541 91 15

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Vanish Oxi Action White odplamiacz do białych tkanin w płynie. Niebezpieczeństwo.
Zawiera: Nadtlenek wodoru, Kwas benzenosulfonowy C10-13-alkilowe pochodne, sole
sodowe; Alkohole, C12-18, oksyetylenowane; Alkohole, C12-16, oksyetylenowane.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować ochronę
oczu. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli
są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego
samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Nie niepokoić się,
jeżeli w wyniku kontaktu ze skórą nastąpi jej zbielenie. Jest to efekt czasowy i
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odwracalny. W przypadku zachlapania natychmiast spłukać dużą ilością wody. W
przypadku skóry wrażliwej zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Nie mieszać z
innymi produktami.

Języki na opakowaniu
łotewski, polski

Regulacje CLP
działanie żrące: Niebezpieczeństwo

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Odplamiacz do białych tkanin w płynie
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