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Płyn do mycia drewna Ludwik Care 1 l
 

Cena: 5,81 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

 

Sk?adniki<5% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynne<5% anionowe ?rodki powierzchniowo czynne<5% myd?okonserwant (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol)kompozycja zapachowa (Limonene, Citral)barwnik (CI 15510, CI 19140)

 

Opis produktu

Cechyzawiera wosk z li?ci palmy Carnaubapo?ysk, piel?gnacja, antistaticMarka standaryzowanaMarka - LudwikNazwa produktu uregulowana prawnieP?yn do mycia drewna
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Marketing

Nazwa firmyGRUPA INCO S.A.Adres firmyul. Wspólna 2500-519 WarszawaOpis produktuSpecjalna receptura oparta na naturalnym wosku ro?linnym (wosk Carnauba) skutecznieusuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, nie pozostawiaj?c smug. Piel?gnuje inadaje po?ysk.P?yn do mycia i piel?gnacji pod?óg drewnianych (parkietów) i innych powierzchnidrewnianych. Skutecznie czy?ci, nie wymaga sp?ukiwania. Zapobiega osadzaniu sie kurzu(zawiera sk?adnik antystatyczny). Pozostawia przyjemny cytrusowy zapach.Logotypy stron trzecich - pozosta?y tekstCertyfikat Systemu Zarz?dzania Jako?ci? ISO 9001

 

Przechowywanie i stosowanie

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: 2 nakr?tki p?ynu rozcie?czy? w 5 l wody. W przypadku silnych zabrudze?:nanie?? niewielka ilo?? p?ynu na zwil?on? ?ciereczk?. Wyczy?ci?, a nast?pnie wytrze?czyst? wilgotn? ?ciereczk?.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania1LWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 1
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

278

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - LitrówRodzaj opakowaniaTyp - Butelka plastikowaWagaWaga brutto - 1084Jednostka sprzeda?owa
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Wysoko?? - 278Szeroko?? - 122G??boko?? - 58PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce 

 

Obs?uga klienta

Adres producentaGRUPA INCO S.A.ul. Wspólna 2500-519 WarszawaAdres zwrotnyGRUPA INCO S.A.ul. Wspólna 2500-519 Warszawatel. +48 22 711 59 00info.produkty@inco.plwww.inco.plwww.ludwik.plTelefon kontaktowy+48227115900Email kontaktowyinfo.produkty@inco.plAdres internetowywww.inco.plwww.ludwik.pl

 

Rozszerzone dane

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaChroni? przed dzie?mi. Zawiera limonen i mieszanin? poreakcyjn?5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Mo?e powodowa?wyst?pienie reakcji alergicznej.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniuangielskipolskirosyjskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - P?yn do mycia drewnaWariant - Care
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