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Płyn do czyszczenia zmywarek Ludwik 250 ml
 

Cena: 8,13 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

Płyn do czyszczenia zmywarek Ludwik 250 ml

Składniki
5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo
czynne, konserwant (Methylchloroizothiazolinone, Methylizothiazolinone,
2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol), kompozycja zapachowa (Limonene)

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Płyn do czyszczenia zmywarki

Marka
Ludwik

Cechy
dłuższa żywotność i skuteczność zmywania
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Marka standaryzowana
Marka: Ludwik

Adres firmy
ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa

Opis produktu
Płyn usuwa skutecznie pozostałości po zmywaniu. Rozpuszcza tłuszcz, wapń i inne
osady, pozostawiając zmywarkę idealnie czystą. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
Preparat, stosowany okresowo, zapewnia utrzymanie czystości wnętrza zmywarki. W
celu utrzymania właściwego poziomu czystości zaleca się stosowanie produktu raz na
miesiąc. Przeznaczony do wszystkich typów zmywarek domowych.

Company Name
GRUPA INCO S.A.

Logotypy stron trzecich - pozostały tekst
ISO 9001 - Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Większe zanieczyszczenia należy usunąć z sitka zmywarki. Z nakrętki
opakowania usunąć etykietę, ale nie odkręcać nakrętki. Butelkę z płynem do
czyszczenia zmywarki umieść pionowo nakrętką do dołu w koszyczku na sztućce lub w
górnej szufladzie na naczynia. Włączyć pustą zmywarkę bez naczyń i bez środków do
zmywania, nastawiając ją na normalny program i temperaturę minimum 65°C.
Zawartość butelki jest przeznaczona do jednorazowego użycia. Płyn można użyć na
wstępie do mycia uszczelek drzwiczek. W tym celu należy odkręcić nakrętkę, wlać
odrobinę płynu na ściereczkę i wytrzeć nią uszczelki. Następnie stosować zgodnie z
powyższą instrukcją.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
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250

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Kraj
Kraj produkcji: Polska

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 250

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 145
Wymagana szerokość na półce: 80
Wymagana głębokość na półce: 41

Waga
Waga brutto: 307

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 145
Szerokość: 80
Głębokość: 41

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkihurt.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkihurt.pl - A.P.H. Mini-Max sp, jawna

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Polsce

Adres producenta
GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa

Adres zwrotny
GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa tel. 22 711 59 00
info.produkty@inco.pl www.inco.pl www.ludwik.pl

Telefon/Fax kontaktowy
227115900

Email kontaktowy
info.produkty@inco.pl

Adres internetowy
www.inco.pl, www.ludwik.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Ludwik płyn do czyszczenia zmywarki Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie
konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera mieszaninę poreakcyjną
5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej.

Języki na opakowaniu
polski
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Regulacje CLP
wykrzyknik: Uwaga

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Płyn do czyszczenia zmywarki
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