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Odplamiacz do tkanin Vanish Oxi Action Krystaliczna biel 100
ml
 

Cena: 2,15 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

24 sztuki

Producent Benckiser

Opis produktu
 

html>
<div style="max-height:250px;overflow-y:scroll;font-size:14px;"><b>Vanish Oxi Action Krystaliczna biel Odplamiacz do tkanin 100
ml</b><br><br><b>Składniki</b><br>5-15%: związki wybielające na bazie tlenu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5%:
anionowe środki powierzchniowo czynne, rozjaśniacz optyczny, kompozycja zapachowa, Hexyl
Cinnamal<br><br><b>Marka</b><br>Vanish<br><br><b>Cechy</b><br>zdumiewające usuwanie plam + bielsza biel, 3 odcienie bielsze!*,
bez chloru, *Do 3 odcieni bielsze w stosunku do poszarzałych tkanin, rezultat może się różnić.<br><br><b>Marka
standaryzowana</b><br>Marka: Vanish<br><br><b>Podmarka</b><br>Podmarka: Oxi Action<br><br><b>Adres firmy</b><br>ul. Okunin
1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki<br><br><b>Company Name</b><br>Reckitt Benckiser (Poland) S.A.<br><br><b>Przygotowanie i
stosowanie</b><br>Po prostu dodaj miarkę do każdego prania

Potrzyj: Użyj kulki by precyzyjnie zaaplikować odplamiacz na plamę. Potrzyj plamę. Napełnij dozownik wg instrukcji prania i umieść go w
bębnie pralki.
Namocz: Po namoczeniu należy wyprać jak zwykle lub dokładnie wypłukać.
Upierz: Dodaj do proszku do prania: dozuj x 100 ml.

Sposób użycia: Po dodaniu Vanisha do pralki niezwłocznie rozpocząć pranie. Można stosować na wełnie, jedwabiu, innych tkaninach
delikatnych. W przypadku tkanin o nietrwałych kolorach zaleca się sprawdzić trwałość barwnika nanosząc niewielką ilość płynu Vanish
na ukrytą jej część. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów może zaistnieć konieczność powtórzenia wybranych części procesu. Nie
używać bezpośrednio na metalowe guziki czy klamerki. Nie stosować płynu Vanish w przypadku zalecenia prania chemicznego.
Przechowywać pionowo. Po nalaniu płynu Vanish na plamę nie eksponować tkaniny na słońcu. Zawsze przestrzegać zaleceń
producentów odzieży. Nie przepełniać bębna pralki.<br><br><b>Przechowywanie</b><br>Termin przydatności do użycia: 24 miesiące od
daty produkcji.<br><br><b>Rodzaj przechowywania</b><br>Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia<br><br><b>Rozmiar
opakowania</b><br>100<br><br><b>Jednostka (tekst opisowy)</b><br>ml<br><br><b>Średnia miara</b><br>Średnia miara
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(e)<br><br><b>Jednostka (specyficzna)</b><br>Jednostka (specyficzna): Mililitrów<br><br><b>Kraj</b><br>Kraj produkcji:
Polska<br><br><b>Rodzaj opakowania</b><br>Typ: Saszetka<br><br><b>Wymiar liczbowy</b><br>Wymiar liczbowy:
100<br><br><b>Wymiar</b><br>Wymagana wysokość na półce: 182<br>Wymagana szerokość na półce: 89<br>Wymagana głębokość
na półce: 18<br><br><b>Waga</b><br>Waga brutto: 107<br><br><b>Sprzedaż jednostkowa</b><br>Wysokość: 182<br>Szerokość:
89<br>Głębokość: 18<br><br><b>Pochodzenie</b><br>Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Polsce.<br><br><b>Adres
producenta</b><br>Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki<br><br><b>Adres zwrotny</b><br>Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (22) 765 95 00
Tel. 801 115 111, (22) 541 91 15
www.vanish.pl<br><br><b>Telefon/Fax kontaktowy</b><br>tel. (22) 765 95 00, Tel. 801 115 111, (22) 541 91 15<br><br><b>Adres
internetowy</b><br>www.vanish.pl<br><br><b>Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa</b><br>Ostrzeżenia: Zawiera nadtlenek wodoru.
Działa szkodliwie po połknięciu. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić okulary lub ochronę twarzy. W razie
połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Nie mieszać ze środkami bielącymi na bazie chloru.
Myć ręce po zastosowaniu produktu. Nie niepokoić się, jeżeli w wyniku kontaktu ze skórą nastąpi jej zabielenie, jest to efekt czasowy i
odwracalny. W przypadku zachlapania natychmiast spłukać dużą ilością wody. W przypadku wrażliwej skóry stosować rękawice
ochronne.

Szkodliwy<br><br><b>Języki na opakowaniu</b><br>polski<br><br><b>Język produktu</b><br>Główny język opisu: polski<br>Język
danych: polski<br><br></div>
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