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Płyn do łazienki Ajax z z roślinną formułą 750 ml
 

Cena: 14,67 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Colgate

Opis produktu
 

Sk?adniki<5% Amfoteryczne ?rodki Powierzchniowo Czynne, Kompozycje Zapachowe, Lactic Acid.

 

Opis produktu

MarkaAjaxCechyPomaga usun?? kamie?, osad z myd?a i t?uste ?lady z wanny, toalety, umywalki, kabinyprysznicowej, kafelków i kranów.Formu?a przyjazna dla wegan*99% sk?adników naturalnego pochodzenia,w 96% biodegradowalna formu?aProdukt wyprodukowany w sposób odpowiedzialny**Butelka (po usuni?ciu owijki) i spryskiwacz podlegaj? recyklingowiButelka zosta?a wyprodukowana w 100% z plastiku z recyklingu*Bez sk?adników pochodzenia zwierz?cego** wi?cej informacji na ww.colgatepalmolive.com/responsibly-madeMarka standaryzowanaMarka - Ajax
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Marketing

Opis produktuSpray do czyszczenia ?azienki pozostawia powierzchnie idealnie czyste i b?yszcz?ce.Zapach ?wie?o?ci. Przyjazny dla wegan*- zawiera ro?linne sk?adnikiDodatkowe informacjeAJAX Spray - NOWA RO?LINNA FORMU?A!Wypróbuj now? ro?linn? formu?? ?rodka czyszcz?cego do ?azienki Ajax w sprayu. Zesprayem do czyszczenia ?azienki Ajax sprz?tanie tego pomieszczenia stanie si?przyjemniejsze.Ajax w trosce o planet? i 100% mocy usuwania kamienia!Nowa formulacja zawieraj w swoim skladzie roslinne sk?adniki, dzi?ki czemu jest przyjaznadla wegan*:- 99% sk?adników naturalnego pochodzenia,- w 99% biodegradowalna formu?a.Produkt wyprodukowany w sposób odpowiedzialny**:- butelka (po zdjeciu owijki) oraz spryskiwacz podlegaj? recyklingowi- butelka zosta?a wyprodukowana w 100% z plastiku z recyklinguAjax Multi-Purpose Batchroom ?azienka usuwa osad z kamienia, to idealne rozwi?zanie,aby sprz?tanie by?o szybsze i bardziej efektywne.Dzi?ki skutecznej formule spray AJAX ?AZIENKA usuwa kamie?, osad z myd?a i t?uste?lady z wanny, toalety, umywalki, kabiny prysznicowej, kafelków i kranów.Pian? ?atwo si? sp?ukuje, wi?c ju? po chwili Twoja ?azienka b?dzie l?ni?co czysta ipachn?ca.Spray AJAX sprawia, ?e czyszczone powierzchnie s? idealnie czyste i b?yszcz?ce bezszorowania.Teraz mo?esz cieszy? si? czyst? powierzchni? w kuchni, bez ?ladu t?uszczu, oraz ?wie?ymzapachem.*Bez sk?adników pochodzenia zwierz?cego** wi?cej informacji na ww.colgatepalmolive.com/responsibly-made

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanie1. Obróci? ko?cówk? spryskiwacza na pozycj? "ON".2. Spryska? powierzchni? bezpo?rednio i równomiernie.3. Pozostawi? produkt na kilka sekund, a nast?pnie sp?uka?. W razie potrzeby powtórzy?proces czyszczenia.4. Aby wyczy?ci? i skutecznie zdezynfekowa? powierzchni? pozostawi? produkt na 5 minut,a nast?pnie przetrze? powierzchni? wilgotn? ?ciereczk? i wytrze? do sucha.5. Po umyciu i dezynfekcji powierzchnie maj?ce kontakt z ?ywno?ci? nale?y zawszesp?uka? wod? pitn?.?RODKI OSTRO?NO?CI: Nie pozostawia? produktu na powierzchni d?u?ej ni? 10 minut.Nie u?ywa? na: surowym/nielaminowanym drewnie; marmurze; tekstyliach/tkaninach;starych, wapiennych wannach ?eliwnych; uszkodzonej emalii. W przypadku w?tpliwo?ciwypróbowa? najpierw na ma?ej powierzchni. Nie rozpyla? sprayu w stron? oczu lub twarzy.Trwa?o?? po otwarciuTrwa?o?? po otwarciu - miesi?c/miesi?ce/miesi?cy24 miesi?ce 
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Opakowanie

Rozmiar opakowania750ml TRIGGERWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 750Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - Butelka 

 

Customer Supplied Pack Data

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

262

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 816

 

Obs?uga klienta

Adres producentaWybrze?e Gdy?skie 6D, 01-531 WarszawaAdres zwrotnyWybrze?e Gdy?skie 6D, 01-531 WarszawaTelefon kontaktowy(48) (22) 32 82 223Adres internetowyhttps://www.colgate.pl/
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Rozszerzone dane

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaPowoduje powa?ne uszkodzenie oczu. Dzia?a dra?ni?co na skór?. Chroni? przed dzie?mi.W PRZYPADKU 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?. Natychmiastskontaktowa? si? z O?RODKIEM ZATRU? lub lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZESKÓR?: Umy? du?? ilo?ci? wody. W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza nale?ypokaza? pojemnik lub etykiet?. Stosowa? wy??cznie w dobrze wentylowanympomieszczeniu. Nie miesza? z produktami zawieraj?cymi zwi?zki chloru: mo?e uwalnia?niebezpieczny gaz (chlor).IdentyfikacjaSKU - 61013511Podzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Cleaners SpraySEO TagsSearch Tag - p?yn do toalet, p?yn do ?azienki, p?yn do g?owic prysznicowych, p?yn dopryszniców, p?yn do p?ytek ?azienkowych, p?yn do muszli klozetowej, najlepszy p?yn domycia ?azienek, p?yn do mycia pod?óg w sprayu, p?yn czyszcz?cy w sprayu, naturalnyp?yn do mycia pod?óg, naturalny p?yn do czyszczenia ?azienek, eko czy?cik, eko p?yn do?azienek; spray do czyszenia ?azienki; spray do ?azienki, spray ajax; ajax spray do?azienki; preparat do czyszczenia ?azienki 
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