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Płyn Ajax Pure Home do czyszczenia i dezynfekcji
powierzchni szałwia i kwiat jabłoni 500 ml
 

Cena: 12,26 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Colgate

Opis produktu
 

Płyn Ajax Pure Home do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni szałwia i kwiat jabłoni 500 ml x Karton (12 sztuk)

 

 

Sk?adniki<5% anionowe ?rodki powierzchniowo czynne, niejonowe ?rodki powierzchniowo czynnesubstancje dezynfekuj?cekompozycje zapachoweProdukt biobójczy, zawiera substancj? czynn?: kwas mlekowy L(+) 3,2 g/100 g

 

Opis produktu

MarkaAjaxCechyusuwa 99,99% bakterii
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Marka standaryzowanaMarka - AjaxPodmarkaPodmarka - Pure Home

 

Marketing

KontaktColgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Wybrze?e Gdy?skie 6D,01-531 Warszawa,PolskaLogotypy stron trzecichCleanright.euDodatkowe informacjewww.cleanright.euwww.colgate.com/savewater

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

PrzechowywaniePrzechowywa? wy??cznie w oryginalnym opakowaniu w suchym, ch?odnym i odpowiedniowentylowanym miejscu.

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania500ml ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 500Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - Butelka plastikowa 

 

Customer Supplied Pack Data

Wymiary od dostawcy
Wysoko?? na pó?ce (mm)

262

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 555Jednostka sprzeda?owa - od dostawcyWysoko?? - 262Szeroko?? - 109G??boko?? - 44

 

Obs?uga klienta

Adres producentaColgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o.,ul. Wybrze?e Gdy?skie 6D,01-531 Warszawa,Polska,Tel: 801 11 66 11www.colgatepalmolive.comAdres zwrotnyColgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o.,ul. Wybrze?e Gdy?skie 6D,01-531 Warszawa,Polska,Tel: 801 11 66 11www.colgatepalmolive.comTelefon kontaktowy801 11 66 11Adres internetowywww.colgatepalmolive.com
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Rozszerzone dane

Regulacje CLPdzia?anie ?r?ce - Niebezpiecze?stwoOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaP?yn do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni. Posiada w?a?ciwo?ci bakteriobójcze.Powoduje powa?ne uszkodzenie oczu. Chroni? przed dzie?mi. W PRZYPADKUDOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przez kilka minut. Wyj?? soczewkikontaktowe, je?eli s? i mo?na je ?atwo usun??. Nadal p?uka?. W przypadku utrzymywaniasi? dzia?ania dra?ni?cego na oczy: Zasi?gn?? porady/zg?osi? si? pod opiek? lekarza. Wrazie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?.Stosowa? wy??cznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie miesza? z produktamizawieraj?cymi zwi?zki chloru: mog? uwalnia? niebezpieczny gaz (chlor). ?rodki ostro?no?cii pierwsza pomoc: Wdychanie: Je?li wyst?pi? objawy zatrucia, wezwa? lekarza. Kontaktprzez skór?: Sp?uka? skór? wod?. Zdj?? zanieczyszczon? odzie?. Po?kni?cie: Niewywo?ywa? wymiotów. Natychmiast skontaktowa? si? z o?rodkiem zatru? lub lekarzem.Nie podawa? mleka ani napojów alkoholowych. Nigdy nie podawa? niczego doustnieosobie nieprzytomnej.Post?powanie z odpadami: Usuwa? w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi / krajowymiprzepisami. Nie odprowadza? do kanalizacji, wód powierzchniowych i do gleby. Odpadyproduktu przekazywa? do utylizacji do licencjonowanej firmy zajmuj?cej si? gospodark?odpadami. Nie u?ywa? ponownie pustych pojemników. Oczyszczone opakowanie nadajesi? do odzysku energii lub recyklingu.Pozwolenie nr: 7727/19J?zyki na opakowaniuczeskipolskirumu?skis?owackiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - P?yn do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniWariant - sza?wia i kwiat jab?oni
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