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Płyn do szyb Ajax cytryna 500 ml
 

Cena: 6,14 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Colgate

Opis produktu
 

Ajax Boost Ocet i Cytryna Płyn do szyb, okien i powierzchni szklanych z amoniakiem
500 ml

Składniki
Lista składników dostępna na stronie: colgatepalmolive.com Zawiera: Zompozycje
zapachowe, Lactic Acid

Marka
Ajax

Cechy
Do szyb, okien, i powierzchni szklanych, Usuwa zabrudzenia pozostawiając czyszczone
powierzchnie szklane błyszczące, przezroczyste i w 100% wolne od smug., Butelka z
rozpylaczem ułatwia aplikację płynu., Szybko wysycha., W 98% biodegradowalna
formuła., Opakowanie w 100% nadające się do recyklingu.
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Marka standaryzowana
Marka: Ajax

Opis produktu
Płyn do szyb, okien i powierzchni szklanych Ajax, szybko usuwa zabrudzenia i z
łatwością pozostawia powierzchnie czyste i w 100% wolne od smug.

Dodatkowe informacje
AJAX Boost Lemon & Vinegar płyn do szyb, okien i powierzchni szklanych Ocet i
Cytryna Uczyń sprzątanie łatwiejszym z płynem do szyb i szklanych powierzchni Ajax
Boost Ocet i Cytryna. Ajax Boost zawiera ocet, dokładnie czyści szyby i szkło,
pozostawiając je w 100% wolne od smug. Szybko wysycha, dzięki czemu sprzątanie
jest łatwe i szybkie. Pozostawia cytrynowy zapach czystości, który pokochasz. Zawiera
nową formułę o wyższej skuteczności niż poprzednia. Płyn do szyb Ajax Boost Ocet i
Cytryna jest produkowany w sposób odpowiedzialny z troską o naszą planetę*. - w 98%
biodegradowalna formuła. - Opakowanie w 100% nadające się do recyklingu. Ajax nie
tylko robi coś dla planety, ale zmienia się dla Ciebie! * więcej informacji na:
www.colgatepalmolive.com/responsibly-made

Przygotowanie i stosowanie
Spryskać 20 m od powierzchni. Wytrzeć czystą, suchą samatką. W przypadku ekranów
komputerowych i telewizyjnych, postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta
zawartymi w instrukcji.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Trwałość po otwarciu
Trwałość po otwarciu. miesiąc/miesiące/miesięcy 24 miesiące

Rozmiar opakowania
500

Jednostka (tekst opisowy)
ml TRIG

Jednostka (specyficzna)
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Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 500

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 262
Szerokość na półce: 44
Głębokość na półce: 109

Waga od dostawcy
Waga brutto: 530

Adres producenta
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

Adres zwrotny
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

Telefon kontaktowy
(48) (22) 32 82 223

Adres internetowy
https://www.colgate.pl/

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W
razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą. Nie stosować na powierzchniach
drewnianych nielakierowanych. W przypadku ekranów komputerowych i telewizyjnych,
postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta zawartymi w instrukcji.

Identyfikacja
SKU: 61005198

Podzielony opis produktu
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Nazwa funkcjonalna: Cleaners Glass

SEO Tags
Search Tag: środek do czyszczenia okien; środek do czyszczenia okien
samochodowych; płyn do czyszczenia okien bez smug; środek do czyszczenia okien z
pcv; spray do czyszczenia okien; środek do czyszczenia okien z PVC; środek do
czyszczenia szyb; zestaw do czyszczenia okien; mycie okien; płyn do okien; ajax płyn do
szyb; ajax płyn do okien
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