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Płyn uniwersalny Ludwik Super Połysk 1 l
 

Cena: 5,68 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

Sk?adniki<5% anionowe ?rodki powierzchniowo czynne<5% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynnekonserwant (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol)barwniki (CI 16185, CI 42090, CI 19140)kompozycja zapachowa (Cinnamyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal)

 

Opis produktu

MarkaLudwikCechyd?ugotrwa?a ?wie?o??l?ni?ca czysto??d?ugotrwa?y zapachMarka standaryzowanaMarka - LudwikNazwa produktu uregulowana prawnieP?yn uniwersalny
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Marketing

Nazwa firmyGRUPA INCO S.A.Adres firmyul. Wspólna 2500-519 WarszawaOpis produktuLudwik super po?ysk - specjalna formu?a skutecznie usuwa uporczywy brud i t?uszcz zmytych powierzchni, pozostawiaj?c nieskaziteln? czysto?? i po?ysk.Uniwersalny p?yn do mycia wszystkich zmywalnych powierzchni w ca?ym domu.Skutecznie czy?ci, nie wymaga sp?ukiwania, pozostawia d?ugotrwa?y, przyjemny zapachkwiatu bzu.

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: Do mycia du?ych powierzchni: 3 nakr?tki p?ynu rozcie?czy? w 5 l wody. Wprzypadku silnych zabrudze? nanie?? niewielk? ilo?? p?ynu na zwil?on? ?ciereczk?.Wyczy?ci?, a nast?pnie wytrze? czyst?, wilgotn? ?ciereczk?.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania1LWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 1
Wymiar
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Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

279

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - LitrówKrajKraj pochodzenia - PolskaRodzaj opakowaniaTyp - Butelka plastikowaWagaWaga brutto - 1068Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 279Szeroko?? - 121G??boko?? - 60PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce 

 

Obs?uga klienta

Adres producentaGRUPA INCO S.A.ul. Wspólna 2500-519 WarszawaAdres zwrotnyGRUPA INCO S.A.ul. Wspólna 2500-519 Warszawatel. 22 711 59 00www.inco.plinfo.produkty@inco.plTelefon kontaktowy227115900Email kontaktowyinfo.produkty@inco.plAdres internetowywww.inco.pl

 

Rozszerzone dane

Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaPrzechowywa? poza zasi?giem dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiastprzemy? du?? ilo?ci? wody.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - P?yn uniwersalnyWariant - Super Po?ysk
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