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Płyn uniwersalny Ajax Boost Baking Soda & Lemon 500 ml
 

Cena: 14,67 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Colgate

Opis produktu
 

Sk?adniki

Sk?adnikiZawiera: <5% anionowe ?rodki powierzchniowo czynne, niejonowe ?rodki powierzchniowoczynne, kompozycje zapachowe

 

Opis produktu
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MarkaAjaxCechyZapach cytrynySpecjalna formu?a, która ??czy tradycyjne sk?adniki, dobrze znane ze swoich w?a?ciwo?cimyj?cych oraz przyjemny i od?wie?aj?cy zapach.Soda oczyszczona zapewnia dzia?anie odt?uszczaj?ce, pozostawiaj?c powierzchni?nieskazitelnie czyste.Skutecznie czy?ci, jednocze?nie chroni?c delikatne powierzchnie (marmur, ceramika),pozostawiaj?c je b?yszcz?ce i pachn?ce.Nie wymaga szorowania i sp?ukiwania.Marka standaryzowanaMarka - Ajax

 

Marketing

Opis produktuPo??czenie tradycyjnych sk?adników dobrze znanych ze swoich w?a?ciwo?ci myj?cych.Pozostawia przyjemny i od?wie?aj?cy zapach.Dodatkowe informacjeAjax Boost to uniwersalny p?yn do czyszczenia w formie sprayu o specjalnej formule, która??czy tradycyjne sk?adniki, dobrze znane ze swoich w?a?ciwo?ci myj?cych oraz przyjemnyi od?wie?aj?cy zapach.Soda oczyszczona zapewnia dzia?anie odt?uszczaj?ce, pozostawiaj?c powierzchni?nieskazitelnie czyste a naturalny ekstrakt cytrynowy wype?ni Twój dom pi?knym zapachem.Ajax skutecznie czy?ci, jednocze?nie chroni?c delikatne powierzchnie (marmur, ceramika),pozostawiaj?c je b?yszcz?ce i pachn?ce. Nie wymaga szorowania i sp?ukiwania.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia:Spryska? powierzchnie. Przetrze? wilgotn? szmatk?.Trwa?o?? po otwarciuTrwa?o?? po otwarciu - miesi?c/miesi?ce/miesi?cy24 miesi?cy 
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Opakowanie

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

 

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/
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Rozszerzone dane

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwa?rodki ostro?no?ci:Mo?e by? stosowany na wszystkich powierzchniach zmywalnych poza aluminium. Wprzypadku w?tpliwo?ci, wypróbowa? na ma?ej powierzchni. Nie stosowa? na uszkodzonejp?ycie ceramicznej. Nie stosowa? na ciep?ych powierzchniach. Nie u?ywa? na wysokiejjako?ci materia?ach, takich jak np. we?na, jedwab. Zawsze przestrzega? instrukcjiczyszczenia od producenta. Nie pryska? w kierunku oczu i twarzy.?rodek czyszcz?cyDzia?a dra?ni?co na oczy. Chroni? przed dzie?mi. W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DOOCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przez kilka minut. Wyj?? soczewki kontaktowe, je?eli s? imo?na je ?atwo usun??. Nadal p?uka?. W przypadku utrzymywania si? dzia?aniadra?ni?cego na oczy: Zasi?gn?? porady/zg?osi? si? pod opiek? lekarza. W raziekonieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. Stosowa?wy??cznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.IdentyfikacjaSKU - GR01949APodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Cleaners SpraySEO TagsSearch Tag - uniwersalny ?rodek czyszcz?cy; uniwersalny ?rodek czyszcz?cy; biouniwersalny ?rodek czyszcz?cy; uniwersalny szybko pieni?cy si? ?rodek do czyszczeniatoalet; eco all buy ?rodek czyszcz?cy; uniwersalny ?rodek czyszcz?cy do samochodów;uniwersalny ?rodek czyszcz?cy 5l; uniwersalny ?rodek czyszcz?cy w sprayu
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