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Płyn wybielający Ace Classic 1 l
 

Cena: 5,03 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

18 sztuk

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

Ace Płyn wybielający 1 l

Składniki
<5% związki wybielające na bazie chloru

Marka
Ace

Cechy
system ochrony włókien

Marka standaryzowana
Marka: Ace

Opis produktu
Płyn wybielający

Dodatkowe informacje
www.info-pg.com

Przygotowanie i stosowanie
1. Rozcieńcz 1/5 szklanki (40ml) ACE w 10l zimnej wody. Nie dodawaj proszku. 2. Białe rzeczy, które chcesz wybielić, namocz na 10
minut. 3. Dokładnie wypłucz w zimnej wodzie. Teraz możesz dodać proszek i zacząć normalne pranie. 1. Włóż białe rzeczy do pralki.
Wsyp proszek do pojemnika prania zasadnicznego. 2. Wybierz program prania wstępnego i włącz pralkę. 3. Kiedy woda zacznie
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napełniać pralkę powoli wlej pół szklanki (100ml) ACE do pojemnika prania wstępnego. W celu uzyskania najlepszego efektu wlej ACE,
kiedy pralka jest prawie wypełniona wodą. Na uporczywe plamy: rozcieńcz 4 łyżki (60ml) ACE w 1l wody. Rzeczy, które chcesz wybielić,
namocz na 30 minut, wypłucz i zacznij normalne pranie ręczne lub w pralce. Do toalety i zlewu używaj nierozcieńczonego ACE: Wlej
szklankę (200ml) ACE do toalety/zlewu. Spłucz po 15 minutach. Do czyszczenia podłóg i scian, wanny, umywalki, używaj
rozcieńczonego ACE: w 4 litrach wody rozcieńcz 1 szklankę (200ml) ACE. Wyczyść powierzchnię szmatą lub gąbką. Spłucz wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w pozycji pionowej w oryginalnym opakowaniu, w ciemnym i chłodnym miejscu. Produkt zachowuje najwyższą jakość
przez 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
1

Jednostka (tekst opisowy)
L

Średnia miara
Średnia miara (e)

Informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Litrów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 1

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 263
Wymagana szerokość na półce: 84
Wymagana głębokość na półce: 84

Waga
Waga brutto: 1169

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 263
Szerokość: 84
Głębokość: 84

Adres producenta
Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20 03-872 Warszawa

Adres zwrotny
Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20 03-872 Warszawa 0 801 25 88 25 (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą
operatora).

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga! Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie
lub etykietę. Umyć ręce po użyciu produktu. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy
(chlor). Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować
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zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Nie stosuj do gotowania tkanin. Nie stosuj Ace do jedwabiu, skóry, nietrwale barwionych
tkanin, zawsze przestrzegaj instrukcji prania podanej przez producenta tkaniny. Jeżeli nie masz pewności, wykonaj test na wewnętrznej
niewidocznej części ubrania. Nigdy nie wylewaj nierozcieńczonego ACE na tkaninę. Nie stosuj ACE do metalu i drewna. Niebezpieczny
dla środowiska Drażniący

Języki na opakowaniu
polski, inne

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Produktów biobójczych nale?y u?ywa? z zachowaniem ?rodków ostro?no?ci. Przed ka?dym u?yciem
nale?y przeczyta? etykiet? i informacj? dotycz?ce produktu.
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