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Odtłuszczacz uniwersalny sgrassatore 5 l Meglio
 

Cena: 64,03 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

4 sztuki

Producent INNE

Opis produktu
 

Odtłuszczacz uniwersalny sgrassatore 5 l Meglio 

 

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Odtłuszczacz uniwersalny

Marka
Meglio

Marka standaryzowana
Marka: Meglio

Adres firmy
ul. Warszawska 125 42-200 Częstochowa
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Opis produktu
Odtłuszczacz uniwersalny: Nowy środek czyszczący o dużej koncentracji, owoc
najbardziej zaawansowanych badań naukowych, może mieć zastosowanie w każdym
miejscu w domu i w pracy. Zastosowanie: piekarniki, okapy, mikrofalówki, meble
kuchenne, kominki, grille, okna, fugi, meble plastikowe, żelazka, samochody, motocykle,
rowery, felgi, silniki, kosiarki, tapicerka, sprzęty biurowe, obuwie sportowe, plamy na
odzieży oraz wszystkie tłuste i trudne do usunięcia zabrudzenia.

Nazwa firmy
P.W. „WOMAX"

Przygotowanie i stosowanie
Instrukcje użytkowania: Spryskać zabrudzoną powierzchnię i poczekać kilka sekund lub
do kilku minut w przypadku plam trudno usuwalnych, następnie 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. Nie używać
do drewna.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
5

Jednostka (tekst opisowy)
l

Średnia miara
Średnia miara (e)

Informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu
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Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Litrów

Kraj
Kraj produkcji: Włochy

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 5

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 282
Wymagana szerokość na półce: 189
Wymagana głębokość na półce: 136

Waga
Waga brutto: 5288

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 282
Szerokość: 189
Głębokość: 136

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Włochy

Adres zwrotny
P.W. „WOMAX" ul. Warszawska 125 42-200 Częstochowa tel: +48/343720933
womax@womax.pl
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Adres dystrybutora
P.W. „WOMAX" ul. Warszawska 125 42-200 Częstochowa

Telefon kontaktowy
+48343720933

Email kontaktowy
womax@womax.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
MEGLIO LO SGRASSATORE ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY LEMON
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zawiera 2-aminoetanol, Kokoalkilometylo(polioksyetyleno)
chlorek amonu /EO (kokoalkilometylo)chlorek amonu /EO). Działa drażniąco na skórę.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady
lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem
przeczytać etykietę. Nie wdychać mgły. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować
wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować
rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 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. Zawartość detergentów zgodnie z
rozporządzeniem 648/2004/WE: <5% fosforany, kationowe środki powierzchniowo
czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycje zapachowe
(LIMONENE). Karta charakterystyki dostępna na www.womax.pl
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UWAGA! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informację zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące
rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie. 

 

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8
marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.),
złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną
zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony
roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.). 

Języki na opakowaniu
włoski, polski

Regulacje CLP
działanie żrące: Niebezpieczeństwo

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Odtłuszczacz uniwersalny

 

Galeria
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