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Płyn przeciw pleśni i grzybom Savo 500 ml
 

Cena: 12,65 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

20 sztuk

Producent Unilever

Opis produktu
 

Sk?adniki<5% zwi?zki wybielaj?ce na bazie chloru (podchloryn sodu)niejonowe ?rodki powierzchniowo czynne

 

Opis produktu

Nazwa produktu NielsenIQ BrandbankSavo Spray przeciw ple?ni 500 mlMarkaSavoCechyszybkie dzia?anie przeciw ple?ni?ciany, tynki, pod?ogi, okna, plastikowe i kuchenne powierzchniehigiena, czysto??Marka standaryzowanaMarka - SavoNazwa produktu uregulowana prawnieSpray przeciw ple?ni
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Marketing

KontaktUnilever Polska Sp. z o.o.Adres kontaktowyAl. Jerozolimskie 13402-305 WarszawaLogotypy stron trzecichGreen DotOpis produktuSavo spray przeciw ple?ni orginal skutecznie usuwa wszystkie rodzaje ple?ni i grzybówzapewniaj?c nieskaziteln? biel. Mo?esz stosowa? go na ró?nych powierzchniach: na?cianach, kafelkach, ceramice i fugach, tynku, kamieniu, emalii, plastiku, akrylu, silikonie,gumie i nierdzewnej stali.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowaniePreparat do dezynfekcji: dzia?anie grzybobójcze, bakteriobójcze, przeznaczony dousuwania wszystkich rodzajów ple?ni i grzybów z powierzchni i urz?dze?, preparat nie dostosowania w obszarze klinicznym; gotowy do u?ycia. Produkt do zastosowaniapowszechnego.Stosowanie: Naci?nij przycisk bezpiecze?stwa jednocze?nie przekr?caj?c ko?cówk?rozpylacza do pozycji umo?liwiaj?cej rozpylanie. Po u?yciu zawsze zablokuj naciskaj?cprzycisk i przekr?caj?c ko?cówk? rozpylacza do pozycji stop. Spryskaj zaj?t? ple?ni?powierzchni? z odleg?o?ci 10 - 15 cm i pozostaw na 15 - 20 min. Opu?? pomieszczenie,podczas dzia?ania produktu, nast?pnie sp?ucz preparat wod? lub pozostaw dowyschni?cia. Nie usuwaj ple?ni przed u?yciem produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiusi? niebezpiecznych zarodników. W razie potrzeba powtórz czynno??. Unikaj przesadnegospryskiwania, wystarczy zwil?y? powierzchni? mgie?k?. Wypróbuj produkt na ma?ym,niewidocznym fragmencie, by sprawdzi? reakcj? z powierzchni?. Preparat nie posiadaw?a?ciwo?ci prewencyjnych.Nie u?ywa? na: anodyzowanym aluminium i linoleum. W przypadku w?tpliwo?ci lub nanowych, nietypowych, kolorowych, malowanych powierzchni, marmurze, winylu,galwanizowanym lub chromowanym metalu (niskiej jako?ci lub zniszczonym) i nazniszczonych powierzchniach sprawdzi? produkt najpierw w ma?o widocznym miejscu.PrzechowywaniePrzechowuj w ch?odnym miejscu, w pozycji pionowej, z dala od napojów i jedzenia.Chroni? przed ?wiat?em i bezpo?rednim nas?onecznieniem.Data wa?no?ci: 12 miesi?cy od daty produkcji. Data produkcji: patrz na opakowaniu(miesi?c, rok).

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania500ml ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 500Informacje o recyklinguOpakowanie - Nadaj?ce si? do recyklingu
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

247

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - AerozolWagaWaga brutto - 600Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 247Szeroko?? - 94G??boko?? - 63 

 

Obsługa klienta

Adres zwrotnyUnilever Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 13402-305 Warszawa801 610 610Adres dystrybutoraUnilever Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 13402-305 WarszawaTelefon kontaktowy801610610

 

Rozszerzone dane

Regulacje CLPdzia?anie ?r?ce - Niebezpiecze?stwo?rodowisko - Niebezpiecze?stwoOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaNIEBEZPIECZE?STWOSavo spray PRZECIW PLE?NI ORIGINALPowoduje powa?ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Dzia?a bardzo toksycznie naorganizmy wodne. Mo?e powodowa? korozj? metali. Uwaga! Nie stosowa? razem z innymiproduktami. Mo?e wydziela? niebezpieczne gazy (chlor). Zawiera: chloran(I) sodu,wodorotlenek sodu.Chroni? przed dzie?mi. Przechowywa? wy??cznie w oryginalnym pojemniku. Unika?uwolnienia do ?rodowiska. Stosowa? ochron? oczu/twarzy. Stosowa? odzie? ochronn?. Niewdycha? py?u ani mg?y. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR? (lub z w?osami):Natychmiast usun??/zdj?? ca?? zanieczyszczon? odzie?. Sp?uka? skór? pod strumieniemwody/prysznicem. 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??. Nadalp?uka?. Natychmiast skontaktowa? si? z O?RODKIEM ZATRU? lub lekarzem. Zebra?wyciek. Zawarto??/pojemnik usuwa? do miejsc zgodnie z wymogami w?adz lokalnych.Numer pozwolenia: 6472/15.Bezpo?rednie i po?rednie uboczne skutki stosowania: ból, ?zawienie, zaczerwienienie,uszkodzenie oczu; podra?nienie, zaczerwienienie, oparzenia, p?cherze na skórze;oparzenia ust, gard?a, ?o??dka, bóle ?o??dka; mo?e wydziela? gaz dra?ni?cy dla uk?aduoddechowego. PIERWSZA POMOC: W przypadku spo?ycia lub po nara?eniu drog?oddechow? - bezzw?ocznie zasi?gn?? porady medycznej. Skontaktowa? si? z o?rodkiemzatru? lub wezwa? lekarza. Przemy? usta wod?. Poda? do wypicia ma?? ilo?? wody. Niewywo?ywa? wymiotów. POST?POWANIE Z ODPADAMI: Nie wprowadza? do kanalizacji.Pozosta?o?ci sk?adowa? w oryginalnych pojemnikach. Nie miesza? z innymi odpadami.Unika? zanieczyszczenia wody i gleby. Usuwa? produkt i jego opakowanie w sposóbbezpieczny. Odpady opakowaniowe nale?y poddawa? recyklingowi. Odpadowy produktprzekaza? do utylizacji do uprawnionego zak?adu. Traktowa? jako odpad niebezpieczny.SUBSTANCJA CZYNNA: podchloryn sodu 4,7 g/100 g (aktywny chlor 3,5 g/100 g).J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - SprayWariant - przeciw ple?ni
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