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Płyn do szyb Ajax Floral Fiesta 750 ml
 

Cena: 8,92 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Colgate

Opis produktu
 

Ajax Floral Fiesta Wiosenne kwiaty Płyn do szyb Zapas 750 ml

Składniki
Zawiera: 
Marka
Ajax

Cechy
Usuwa tłuste zabrudzenia i ślady., Zapach wiosennych kwiatów, Zapas do butelki z
dozownikiem, kóry tworzy wygodny zestaw w formie spayu.

Marka standaryzowana
Marka: Ajax

Opis produktu
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Ajax Floral Fiesta płyn do szyb zapewni lśniące okna i szklane powierzchnie w 100%
wolne od smug. Piękny zapach wiosennych kwiatów.

Dodatkowe informacje
Zyskaj lśniące okna i szklane powierzchnie oraz piękny zapach w Twoim domu dzięki
płynowi do szyb Ajax floral fiesta. Z łatwością czyści okna i szklane powierzchnie,
pozostawiając je w 100% wolne od smug. Ma piękny zapach wiosennych kwiatów,
stworzony z użyciem naturalnych ekstraktów, dzięki czemu Twój dom będzie pachniał
wspaniale przy każdym sprzątaniu. Zawiera nową formułę o wyższej skuteczności niż
poprzednia. Płyn do szyb Ajax floral fiesta 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
Sposób użycia: Rozpylić z odległości 20 cm od czyszczonej powierzchni. Wytrzeć
czystą i suchą szmatką.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

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

Rozmiar opakowania
750

Jednostka (tekst opisowy)
ml REFILL

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 750
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Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 262
Szerokość na półce: 60
Głębokość na półce: 123

Waga od dostawcy
Waga brutto: 786

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
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć
dokładnie dużą ilością zimnej wody. Nie pryskać w kierunku oczu. W razie stosowania
na komputerach i ekranach telewizyjnych, należy postępować zgodnie ze wskazówkami
producenta.

Identyfikacja
SKU: 61005193

Podzielony opis produktu
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; spray do okien; ajax floral
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fiesta; ajax spray do szyb; ajax spray do okien
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