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Płyn do mycia naczyń Fairy Professional Lemon 5 l
 

Cena: 53,60 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

3 sztuki

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

Płyn do mycia naczyń Fairy Professional Lemon 5 l

 

 

Sk?adniki5-15% Anionic Surfactants<5% Non-Ionic SurfactantsMethylisothiazolinonePhenoxyethanolPerfumes

 

Opis produktu

Opis alternatywnyOpis od dostawcy - Professional Lemon P?yn do mycia naczy? 5 lMarkaFairyCechy100% skuteczno?? w usuwaniu t?uszczuUsuwa t?uszcz i resztki jedzenia z garnków, patelni, talerzy, sztu?ców itpZ ?atwo?ci? rozpuszcza t?uszczNadaje si? równie? do mycia okien, luster, sto?ów i krzese?Zalecany do profesjonalnego u?ytkuMarka standaryzowanaMarka - FairyPodmarka
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Podmarka - Professional

 

Marketing

Opis produktuFairy Professional Lemon to profesjonalny p?yn do mycia i wst?pnego namaczania naczy?,garnków, patelni, akcesoriów kuchennych i innych przedmiotów. Skuteczny p?yn myj?cy,który zapewnia d?ugotrwa?e rezultaty.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieMycie naczy?, garnków, patelni, sztu?ców i szklanek: Nape?nij zlewozmywak gor?c? wod?i dolej produktu. Dawka: 2 nakr?tki lub 2 naci?ni?cia opakowania na zlewozmywako pojemno?ci 40-50 l. Po u?yciu p?yn nale?y dok?adnie sp?uka?. Okna, lustra, sto?yi krzes?a: Do butelki z rozpylaczem o pojemno?ci 600 ml dodaj kilka kropel produktu,a nast?pnie nape?nij wod?. Spryskaj powierzchni?, któr? chcesz wyczy?ci?, a nast?pniewytrzyj j? such? lub wilgotn? ?ciereczk?. Po u?yciu produktu umyj i osusz r?ce.Szczegó?owe instrukcje dotycz?ce dozowania znajduj? si? na opakowaniu. Zalecany doprofesjonalnego u?ytku. Karta bezpiecze?stwa produktu dost?pna jest dla profesjonalnychu?ytkowników na ?yczenie. Nale?y przechowywa? w oryginalnym opakowaniu,w ch?odnym i suchym miejscu z dala od ?róde? ciep?a.

 

Opakowanie

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

 

Rozmiar opakowania5.0Litres ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 5.0
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

333

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Rodzaj opakowaniaTyp - ButelkaWagaWaga brutto - 5225 

 

Obs?uga klienta

Adres zwrotnyProcter & Gamble Operations Polska S.AUl. Zabraniecka 2003-872 WarsawPoland801 25 88 25Masz jakie? pytanie? Zadzwo? lub wy?lij nam wiadomo??.Telefon kontaktowy801 25 88 25

 

Rozszerzone dane

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaProdukt mo?e powodowa? powa?ne uszkodzenie wzroku. Nale?y przechowywa? w miejscuniedost?pnym dla dzieci. Wymaga noszenia okularów ochronnych. W razie kontaktuz produktem nale?y bezzw?ocznie skontaktowa? si? z lekarzem. Je?li potrzebna jestpomoc lekarska, nale?y mie? przy sobie opakowanie lub etykiet? produktu. Zawieranadtlenow?glan sodu, Trideceth-n.
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