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Płyn do toalet Ajax WC Power 500 ml
 

Cena: 12,26 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Colgate

Opis produktu
 

 

Sk?adnikiZawiera: <5% anionowe ?rodki powierzchniowo czynne, niejonowe ?rodki powierzchniowoczynne, substancje dezynfekuj?ce, kompozycje zapachowe, Produkt biobójczy - zawierasubstancj? czynn?: kwas mlekowy L(+) 3,2 g/100 g

 

Opis produktu

MarkaAjaxCechyProdukt, dzi?ki któremu toaleta stanie si? czysta, wolna od bakterii i kamienia.Innowacyjny aplikator 360° pozwala na korzystanie z produktu w ka?dej pozycji, abyefektywnie czy?ci? na zewn?trz i wewn?trz toalety, docieraj?c nawet do trudno dost?pnychmiejsc.Zawiera kwas mlekowy, dzi?ki któremu eliminuje 99,9% bakterii zapewniaj?c dzia?aniedezynfekuj?ce.Usuwa kamie? bez szorowania.Pozostawia przyjemny zapach.Marka standaryzowanaMarka - Ajax
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Marketing

Opis produktuProdukt, dzi?ki któremu toaleta stanie si? czysta, wolna od bakterii i kamienia. Aplikatorpozwala na korzystanie z produktu w ka?dej pozycji.Dodatkowe informacjeAjax WC Power to kompleksowy produkt, dzi?ki któremu toaleta stanie si? czysta, wolna odbakterii i kamienia, a dodatkowo b?dzie pachnie? ?wie?o?ci?.Innowacyjny aplikator 360° pozwala na korzystanie z produktu w ka?dej pozycji, abyefektywnie czy?ci? na zewn?trz i wewn?trz toalety, docieraj?c nawet do trudno dost?pnychmiejsc.Ajax WC Power zawiera kwas mlekowy, dzi?ki któremu eliminuje 99,9% bakteriizapewniaj?c dzia?anie dezynfekuj?ce. Usuwa kamie? bez szorowania.Kompletne rozwi?zanie dla wolnej od bakterii i pachn?cej toalety.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia:1. Obróci? ko?cówk? spryskiwacza na pozycj? "ON".2. Spryska? powierzchni? bezpo?rednio i równomiernie.3. Pozostawi? produkt na kilka sekund, a nast?pnie sp?uka?.4. Aby usun?? osady z soli i skutecznie zdezynfekowa? powierzchni?, pozostawi? produktna 5 minut, a nast?pnie sp?uka?.?rodki ostro?no?ci:Nie pozostawia? produktu na powierzchni d?u?ej ni? 10 minut. Nie u?ywa? napowierzchniach marmurowych, starych wannach ?eliwnych lub uszkodzonej emalii. Wprzypadku w?tpliwo?ci wypróbowa? najpierw na ma?ej powierzchni.Trwa?o?? po otwarciuTrwa?o?? po otwarciu - miesi?c/miesi?ce/miesi?cy24 miesi?cy 

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania500ml TRIGWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 500Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - Opakowanie 

 

Customer Supplied Pack Data

Wymiary od dostawcy
Wysoko?? na pó?ce (mm)

262

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 555

 

Obs?uga klienta

Adres producentaWybrze?e Gdy?skie 6D, 01-531 WarszawaAdres zwrotnyWybrze?e Gdy?skie 6D, 01-531 WarszawaTelefon kontaktowy(48) (22) 32 82 223Adres internetowyhttps://www.colgate.pl/

 

Rozszerzone dane
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Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaProduktów biobójczych nale?y u?ywa? z zachowaniem ?rodków ostro?no?ci. Przed ka?dymu?yciem nale?y przeczyta? etykiet? i informacje dotycz?ce produktu.P?yn do mycia i dezynfekcji toalet. Posiada w?a?ciwo?ci bakteriobójcze.Zawiera: L-(+)-Lactic AcidPowoduje powa?ne uszkodzenie oczu. W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarzanale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. Chroni przed dzie?mi. W PRZYPADKU DOSTANIASI? 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?. Natychmiast skontaktowa? si? zO?RODKIEM ZATRU?/lekarzem. Stosowa? wy??cznie w dobrze wentylowanympomieszczeniu. Nie miesza? z produktami zawieraj?cymi zwi?zki chloru: mog? uwalnia?niebezpieczny gaz (chlor). ?rodki ostro?no?ci i pierwsza pomoc: Wdychanie: Je?li wyst?pi?objawy zatrucia, wezwa? lekarza. Kontakt przez skór?: Sp?uka? skór? wod?. Zdj??zanieczyszczon? odzie?. Kontakt z oczami: Natychmiast zmy? du?? ilo?ci? wody izapewni? porad? lekarsk?. Po?kni?cie: Nie wywo?ywa? wymiotów. Natychmiastskontaktowa? si? z o?rodkiem zatru? lub lekarzem. Nie podawa? mleka ani napojówalkoholowych. Nigdy nie podawa? niczego doustnie osobie nieprzytomnej.Post?powanie z odpadami: Usuwa? w bezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi / krajowymiprzepisami. Nie odprowadza? do kanalizacji, wód powierzchniowych i do gleby. Odpadyproduktu przekazywa? do utylizacji do licencjonowanej firmy zajmuj?cej si? gospodark?odpadami. Nie u?ywa? ponownie pustych pojemników. Oczyszczone opakowanie nadajesi? do odzysku energii lub recyklingu.IdentyfikacjaSKU - GR02141APodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Cleaners SpraySEO TagsSearch Tag - ?rodek do czyszczenia toalet; ?rodek do czyszczenia muszli klozetowych;?rodek do czyszczenia szczotek do toalet; uniwersalny szybki piankowy ?rodek doczyszczenia toalet; wybielacz do toalet; tabletki do czyszczenia toalet; najlepszy ?rodek doczyszczenia toalet; p?yn do doalet; p?yn do WC
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