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Odtłuszczacz Meglio Sgrassatore Lemon zapas 750ml
 

Cena: 11,98 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

16 sztuk

Producent INNE

Opis produktu
 

 

Meglio Lo Sgrassatore Lemon Odtłuszczacz uniwersalny 750 ml

Składniki
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, Kompozycje zapachowe

Marka
Meglio

Cechy
butelka w 50% z plastiku z recyklingu

Marka standaryzowana
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Marka: Meglio

Adres kontaktowy
42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 125

Opis produktu
Odtłuszczacz uniwersalny: Nowy środek czyszczący o dużej koncentracji, owoc
najbardziej zaawansowanych badań naukowych, może mieć zastosowanie w każdym
miejscu w domu i pracy.

Dodatkowe informacje
Więcej szacunku dla środowiska! Nowa ekologiczna butelka Meglio składa się w 50% z
plastiku pochodzącego z recyklingu i w 100% nadaje się do recyklingu
www.cleanright.eu www.boltondet.com Ilość sztuk w kartonie zbiorczym: 16

Kontakt
WOMAX s.c.

Logotypy stron trzecich
Cleanright.eu, Wstęga Möbiusa

Przygotowanie i stosowanie
Zastosowanie: Piekarniki, okapy, mikrofalówki, meble kuchenne, kominki, grille, okna,
fugi, meble plastikowe, żelazka, felgi, kosiarki, tapicerka, sprzęty biurowe, obuwie
sportowe, plamy na odzieży oraz wszystkie tłuste i trudne do usunięcia zabrudzenia.
Instrukcje użytkowania: Spryskać zabrudzoną powierzchnię i poczekać kilka sekund lub
do kilku minut w przypadku plam trudno usuwalnych, następnie spłukać. W przypadku
piekarnika, rozgrzać do 40°-50°C, a następnie wyłączyć. Spryskać, przetrzeć gąbką lub
wilgotną szmatką, po czym spłukać. W przypadku filtrów do okapu pozostawić na 30
min w roztworze wodnym z 10% rozpuszczonego produktu, po czym spłukać. Plamy na
odzieży należy spryskać i wyprać odzież w pralce. W przypadku kolorowych tkanin
przeprowadzić test w niewidocznym miejscu. Unikać użytkowania na wszystkie plastiki
transparentne np. kabiny prysznicowe. W przypadku powierzchni lakierowanych lub
innych od wyżej wymienionych należy przeprowadzić test w niewidocznym miejscu. Nie
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używać do drewna i delikatnych powierzchni.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
750

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Średnia miara
Średnia miara (e)

Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 1 - PET

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Kraj
Kraj pochodzenia: Włochy

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 750

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 256
Wymagana szerokość na półce: 94
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Wymagana głębokość na półce: 70

Waga
Waga brutto: 794

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 256
Szerokość: 94
Głębokość: 70

Opakowanie logistyczne
GTIN: 08003650017284

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Włochy

Adres zwrotny
WOMAX s.c. 42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 125, Tel: 34 372-25-15,
womax@womax.pl, www.womax.pl

Adres dystrybutora
WOMAX s.c. 42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 125, Tel: 34 372-25-15,
womax@womax.pl, www.womax.pl

Telefon kontaktowy
34 372-25-15

Email kontaktowy
womax@womax.pl

Adres internetowy
www.womax.pl
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Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Meglio Lo Sgrassatore odtłuszczacz uniwersalny Lemon NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Zawiera 2-aminoetanol, alkohol etoksylowany. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi. Nosić rękawice ochronne i chronić
oczy. Nie wdychać aerozoli. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. JEŚLI NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. 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 razie konieczności zasięgnięcia
porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Karta charakterystki dostępna na
www.meglio.pl.

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

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
działanie żrące: Niebezpieczeństwo

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Odtłuszczacz uniwersalny
Wariant: Lemon
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