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Płyn uniwersalny Ajax Pure Home Szałwia i Kwiat Jabłoni 1l
 

Cena: 7,39 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Colgate

Opis produktu
 

Sk?adnikiZawiera: <5% Anionowe ?rodki Powierzchniowo Czynne, Niejonowe ?rodkiPowierzchniowo Czynne, Kompozycje zapachowe, Substancje Dezynfekuj?ce. Produktbiobójczy, zawiera substancj? czynn?: kws mlekowy L(+) 1,3g/100g. Pozwolenie nr:7738/19

 

Opis produktu

MarkaAjaxCechyAntybakteryjna formu?a - Usuwa 99,99% bakterii.Skutecznie usuwa uporczywe plamy100% Biodegradowalna formu?a.Butelka i korek nadaj? si? do recyklingu.Od?wie?ajacy zapach.Olejki eteryczne z Kwiatów Jab?oni i Sza?wii.Marka standaryzowanaMarka - Ajax
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Marketing

Opis produktuPomaga eliminowa? do 99.9% bakterii i dog??bnie czy?ci myte powierzchnie. Pozostawiaod?wie?aj?cy zapach zió? i kwiatów jab?oni.Dodatkowe informacjeAjax Pure Home Sza?wia i Kwiat Jab?oni to uniwersalny p?yn do czyszczenia powierzchnio specjalnej formule o dzia?aniu antybakteryjnym.Ajax Pure Home eliminuje 99.9% bakterii, i dog??bnie czy?ci myte powierzchnie. Dodatekolejków eterycznych z kwiatów jab?oni i sza?wii sprawia, ?e Ajax Pure Home pozostawiad?ugotrwa?y, od?wie?aj?cy zapach zió? i kwiatów. Produkt skutecznie usuwa uporczyweplamy.Nowa formu?a Ajax zawiera w 100% biodegradowalne sk?adniki aktywne, dzi?ki czemujest bardziej skuteczny i przyjazny dla planety. W duchu idei Zero Waste Ajax produkowanyjest w sposób odpowiedzialny w fabrykach które ograniczaj? zu?ycie energii i wody.Butelka i korek nadaj? si? do recyklingu.Ajax zmienia si? dla Ciebie!

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: Do codziennego czyszczenia zmywalnych powierzchni stosowa? 2 nakr?tkiproduktu na wiadro wody (5l). Nie trzeba sp?ukiwa?. Dzia?anie bakterjobójcze, bezrozcie?czania. Pola? produktem wilgotn? g?bk?. Rozprowadzi? na powierzchni. Pozostawi?na 15 minut do zadzia?ania. Sp?uka?. Po dezynfekcji powierzchnie maj?ce kontakt z?ywno?ci? nale?y zawsze sp?uka? wod? pitn?.Trwa?o?? po otwarciuTrwa?o?? po otwarciu - miesi?c/miesi?ce/miesi?cy24 miesi?ce 

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania1000mlWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 1000Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - Butelka
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Customer Supplied Pack Data

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

265

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 1051

 

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?stwaP?yn do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni. Posiada w?a?ciwo?ci antybakteryjne.Powoduje powa?ne uszkodzenie oczu. Dzia?a dra?ni?co na skór?. Chroni? przed dzie?mi.W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?nie op?uka? wod? przez kilka minut.Wyj?? soczewki kontaktowe, je?eli s? i mo?na je ?atwo usun??. Nadal p?uka?. Wprzypadku utrzymania si? dzia?ania dra?ni?cego na oczy: Zasi?gn?? porady/zg?osi? si?pod opiek? lekarza. W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza nale?y pokaza?pojemnij lub etykiet?. Stosowa? wy??cznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Niemiesza? z produktami zawieraj?cymi zwi?zki chloru: mog? uwalnia? niebezpieczne gazy(chlor).?rodki ostro?no?ci i pierwsza pomoc: WDYCHANIE: Je?li wystapi? objawy zatrucia,wezwa? lekarza. KONTAKT PRZEZ SKÓR?: Sp?uka? skór? wod?. Zdj?? zanieczyszczon?odzie?. PO?KNI?CIE: Nie wywo?ywa? wymiotów. Natychmiast skontaktowa? si? zo?rodkiem zatru? lub lekarzem. Nie podawa? mleka ani napojów alkoholowych. Nigdy niepodawa? niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Post?powanie z odpadami: usuwa? wbezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi / krajowymi przepisami. Nie odprowadza? dokanalizacji, wód powierzchniowych i do gleby. Odpady produktu przekazywa? do utylizacjido licencjonowanej firmy zajmuj?cej si? gospodark? odpadami. Nie u?ywa? ponowniepustych pojemników. Oczyszczone opakowanie nadaje si? do odzysku energii lubrecyklingu.IdentyfikacjaSKU - 61003710Podzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Cleaners Liquid / GelSEO TagsSearch Tag - antybakteryjny ?rodek do czyszczenia pod?óg; ?rodek do czyszczeniapod?óg laminowanych; ?rodek do czyszczenia parkietów; ?rodek do czyszczenia parkietu;?rodek do czyszczenia pod?óg drewnianych; ?rodek do czyszczenia pod?óg twardych;?rodek dezynfekuj?cy do pod?óg; p?yn do czyszczenia pod?óg; ?rodki do czyszczeniapod?óg kamiennych; ?rodki do czyszczenia pod?óg drewnianych; pod?ogi mokre ?rodekczyszcz?cy; ekologiczny ?rodek do czyszczenia pod?óg; p?yn do pod?óg; p?ynantybakteryjny; p?yn uniwersalny; ajax p?yn uniwersalny
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