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Płyn do mycia naczyń Fairy Professional Sensitive 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 Sensitive 5 l

 

Sk?adniki5-15% Anionowe ?rodki Powierzchniowo Czynne<5% Niejonowe ?rodki Powierzchniowo CzynneMethylisothiazolinonePhenoxyethanolKompozycje ZapachoweHexyl CinnamalLinalool

 

Opis produktu

Opis alternatywnyOpis od dostawcy - Fairy Professional Sensitive P?yn do mycia naczy?MarkaFairyCechyBezlitosny dla t?uszczu, delikatny dla skóryUsuwa 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 - FairyPodmarkaPodmarka - Fairy
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Marketing

Opis produktuFairy Professional Sensitive to profesjonalny p?yn do mycia i wst?pnego namaczanianaczy?, garnków, patelni, akcesoriów kuchennych i innych przedmiotów. Skuteczny p?ynmyj?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
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Rozmiar opakowania5.0Litres ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 5.0
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

368

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) KrajKraj pochodzenia - RumuniaZapakowano w - RumuniaRodzaj opakowaniaTyp - ButelkaWagaWaga brutto - 5266PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Rumunia 

 

Customer Supplied Pack Data

Opakowanie logistyczne - od dostawcyWysoko?? - 390Szeroko?? - 385G??boko?? - 195Waga - 16144Liczba jednostek - 3

 

Obs?uga klienta

Adres zwrotnyProcter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.,ul. Zabraniecka 20,03-872 Warszawa801 25 88 25Pytanie? Zadzwo? do nas lub wy?lij wiadomo?? e-mail.Telefon kontaktowy801 25 88 25
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Rozszerzone dane

Regulacje CLPwykrzyknik - UwagaOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaDzia?a dra?ni?co na oczy. Dzia?a szkodliwie na organizmy wodne, powoduj?cd?ugotrwa?e skutki. 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?. W przypadku utrzymywania si? dzia?ania dra?ni?cego naoczy: Zasi?gn?? porady/zg?osi? si? pod opiek? lekarza. Zawarto??/pojemnik usuwa?zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.IdentyfikacjaFPC Code - 81668703
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