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Płyn czyszcząco-dezynfekujący Domestos Przedłużona Moc
Pine Fresh 1250 ml
 

Cena: 9,77 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Lever

Opis produktu
 

Płyn czyszcząco-dezynfekujący Domestos Przedłużona Moc Pine Fresh 1250 ml 

 

 

Sk?adniki<5% zwi?zki wybielaj?ce na bazie chloruniejonowe ?rodki powierzchniowo czynnemyd?okompozycja zapachowaZawiera substancj? czynn?: podchloryn sodu: 4,5 g / 100 g (aktywny chlor 4,28%)

 

Opis produktu

MarkaDomestosCechyzabija zarazkizapobiega osadzaniu si? kamieniaMarka standaryzowanaMarka - DomestosPodmarkaPodmarka - Przed?u?ona MocNazwa produktu uregulowana prawnieZag?szczony p?yn czyszcz?co-dezynfekuj?cy
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Marketing

Nazwa firmyUnilever Polska Sp. z o.o.Adres firmyAl. Jerozolimskie 13402-305 WarszawaPolskaOpis produktuNowy Domestos Przed?u?ona Moc* to nast?pna generacja chlorowych p?ynów zaktywnymi cz?steczkami zapobiegaj?cymi osadzaniu si? kamienia, które przylegaj? dopowierzchni toalety nawet poni?ej linii wody, by usuwa? plamy i pomaga? zapobiega?osadzaniu si? kamienia.*w porównaniu do p?ynu Domestos 24H plus.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: By otworzy?: ?ci?nij nakr?tk? i przekr?? w kierunku odwrotnym do ruchuwskazówek zegara. Po u?yciu: na?ó? nakr?tk? i przekr?? zgodnie z ruchami wskazówekzegara a? us?yszysz klikni?cie. Dezynfekcja - nierozcie?czony: Proces dezynfekcji poprzedzi? myciem powierzchni.Dzia?anie bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze i wirusobójcze - po 15 min. Napowierzchniach nieumytych: po 30 min. Muszle toaletowe: rozprowadzi? równomiernie podgórn? kraw?dzi? muszli (oko?o 80 ml), pozostawi? na noc by zabi? zarazki, sp?uka?.Skuteczno?? bójcza (zakres bakteriobójczy i dro?d?akobójczy) do 7 sp?uka? toalety. Dlaoptymalnych rezultatów i d?ugotrwa?ej ochrony przed kamieniem i zarazkami u?ywajproduktu co najmniej raz dziennie. Wlot studzienki wanny, umywalki: wla?, abywydezynfekowa? i usun?? przykry zapach. Pozostawi? na noc, sp?uka?. Przed u?yciem nadelikatnych powierzchniach (wanny, umywalki) sprawdzi? najpierw w ma?o widocznymmiejscu. Dezynfekcja - rozcie?czony: Proces dezynfekcji poprzedzi? dok?adnym myciempowierzchni / materia?ów. Du?e powierzchnie (np. pod?ogi, kafelki, powierzchnie robocze):dzia?anie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze - po 15 minutach. Doda? 180 mlp?ynu (1 nakr?tka = 15 ml) do 5 l wody. ?ciereczki i g?bki do mycia naczy?: doda? 90 mlp?ynu do 2,5 l wody. Sp?uka? wod? przeznaczon? do spo?ycia. Rozcie?czony -wybielanie: do wybielania bia?ych tkanin u?y? 20 ml p?ynu na 5 litrów wody, moczy? przeznoc, wyp?uka?. Szpitale i inne zak?ady opieki zdrowotnej (powierzchnie czyste, wolne od zanieczyszcze?organicznych): dzia?anie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze. Powierzchniedok?adnie umy? przed przyst?pieniem do dezynfekcji. Aby zdezynfekowa? nale?yrozcie?czy? preparat w proporcji 1:3 (1 cz??? Domestos : 2 cz??ci wody). Sp?uka? po 15min. Zalecenia: Stosuj zgodnie z zaleceniami. Nie u?ywa? na emalii i powierzchniachmetalizowanych (chromowanych, poz?acanych, itp.). Nie u?ywa? do jedwabiu, we?ny,tkanin kolorowych, sztucznych i innych delikatnych materia?ów, skóry lub na naczyniach ospecjalnej powierzchni (np. ogniotrwa?ej). Zawsze odnosi? si? do instrukcji producenta. Wprzypadku wylania si? p?ynu, natychmiast dok?adnie zmy? powierzchni? czyst? wod?. Pou?yciu umy? r?ce. Przechowywa? w oryginalnym opakowaniu w ch?odnym miejscu wpozycji pionowej, z dala od ?ywno?ci. Odpowiedni do stosowania w gospodarstwachdomowych posiadaj?cych szambo. Odpady i odpady pojedynczych opakowa? traktowa?jak odpady z gospodarstwa domowego. Pomieszczenie wietrzy? do zanikucharakterystycznego zapachu. Nie wdycha? par.
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Opakowanie

Rozmiar opakowania1250ml ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 1250Informacje o recyklinguOpakowanie - Nadaj?ce si? do recyklingu
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

332

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - Butelka plastikowaWagaWaga brutto - 1424Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 332Szeroko?? - 92G??boko?? - 70 

 

Obs?uga klienta

Adres zwrotnyUnilever Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 13402-305 WarszawaPolska801 610 610www.unilever.comAdres dystrybutoraUnilever Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 13402-305 WarszawaPolskaTelefon kontaktowy801610610Adres internetowywww.unilever.com

 

Rozszerzone dane

Regulacje CLPdzia?anie ?r?ce - Niebezpiecze?stwo?rodowisko - Niebezpiecze?stwoOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaDomestos Przed?u?ona Moc* Pine Fresh zag?szczony p?yn czyszcz?co-dezynfekuj?cy.Powoduje powa?ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Dzia?a bardzo toksycznie naorganizmy wodne. Mo?e powodowa? korozj? metali. Uwaga! Nie stosowa? razem z innymiproduktami. Mo?e wydziela? niebezpieczne gazy (chlor). Chroni? przed dzie?mi.Przechowywa? wy??cznie w oryginalnym pojemniku. Unika? uwolnienia do ?rodowiska.Stosowa? r?kawice ochronne/odzie? ochronn?/ochron? oczu/ochron? twarzy. WPRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR? (lub z w?osami): Natychmiast zdj?? ca??zanieczyszczon? odzie?. Sp?uka? skór? pod strumieniem wody/prysznicem. WPRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przez kilka minut. Wyj??soczewki kontaktowe, je?eli s? i mo?na je ?atwo usun??. Nadal p?uka?. Natychmiast
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skontaktowa? si? z O?RODKIEM ZATRU?/lekarzem. Zebra? wyciek. Zawarto??/pojemnikusuwa? do miejsc zgodnie z wymogami w?adz lokalnych. ZAWIERA: chloran(I) sodu, N-tlenki kokosoalkilo(dimetylo)amin, wodorotlenek sodu.Pierwsza pomoc: W razie po?kni?cia niezw?ocznie zasi?gnij porady lekarza - poka?opakowanie lub etykiet?. Je?li poczujesz si? ?le po wdychaniu oparów, wyjd? na ?wie?epowietrze. Bezpo?rednie i po?rednie uboczne skutki stosowania: opary mog? powodowa?podra?nienie uk?adu oddechowego, w przypadku spo?ycia oparzenia ust, gard?a lub?o??dka.Nr pozwolenia: 4678/11.*w porównaniu do p?ynu Domestos 24H plus.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniuesto?ski?otewskilitewskipolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - P?yn czyszcz?co-dezynfekuj?cyWariant - Pine Fresh

 

 

 

Produktów biobójczych nale?y u?ywa? z zachowaniem ?rodków ostro?no?ci.
Przed ka?dym u?yciem nale?y przeczyta? etykiet? i informacj? dotycz?ce
produktu.
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Galeria
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