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Proszek do prania E do kolorowych i ciemnych tkanin 4,095
kg
 

Cena: 33,70 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

3 sztuki

Producent HENKEL

Opis produktu
 

Sk?adniki5-15% anionowe ?rodki powierzchniowo czynne<5% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, fosfoniany, zeolityenzymykompozycja zapachowa

 

Opis produktu

MarkaEMarka producentaMarka - HenkelCechyopakowanie XXXLhigieniczne czyste praniedo kolorowych i ciemnych tkaninekstra silny przeciwko plamomMarka standaryzowanaMarka - E
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Marketing

KontaktHenkel Polska Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Domaniewska 41,02-672 WarszawaLogotypy stron trzecichCleanright.euGreen DotWst?ga MöbiusaO marceMarka E oferuje nowoczesne rozwi?zania, umo?liwiaj?ce skuteczne pranie du?ej ilo?cibrudnych ubra?. Proszek do prania E dzia?a silnie przeciwko plamom, dzi?ki czemuzapewnia wysok? wydajno?? prania.Dzi?ki swojej unikalnej formule z odpowiednio dobranymi enzymami wnika g??boko wew?ókna i pomaga usun?? nawet najbardziej uporczywe plamy. Dost?pny w wariantach dobia?ych i jasnych tkanin oraz do kolorowych i ciemnych tkanin.Dodatkowo, linia proszków, ?eli i kapsu?ek E Aromatherapy Essentials jest wzbogaconaolejkami eterycznymi dla przyjemnego zapachu.Dla efektu niezwyk?ej ?wie?o?ci i mi?kko?ci, dodaj do ka?dego prania skoncentrowanyp?yn do zmi?kczania tkanin E.Pozosta?e informacjeCleanright.eu - www.cleanright.eu, Cz?onek KartyDodatkowe informacjewww.cleanright.euwww.askteamclean.plwww.henkel.com

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieNieprzydatny do prania we?ny, jedwabiu i innych delikatnych tkanin.PrzechowywanieNajlepiej zu?y? przed up?ywem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania4,095g ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 4.095Rodzaj materia?u opakowaniaOznaczenie materia?u - 4 - LDPEJednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - TorebkaLiczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - u?y?/u?ycia63  

 

Customer Supplied Pack Data

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

460

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 4144Jednostka sprzeda?owa - od dostawcyWysoko?? - 460Szeroko?? - 220G??boko?? - 120

 

Obs?uga klienta

Adres producentaHenkel Polska Operations Sp. z o.o.ul. Domaniewska 41,02-672 WarszawaAdres zwrotnyHenkel Polska Sp. z o.o.,ul. Domaniewska 41,02-672 Warszawa,tel. 22 56 56 000Informacja dla u?ytkowników i personelu medycznego:tel. 32 412 01 00,e-mail: henkel.polska@henkel.comwww.henkel.plInformacje dot. post?powania w razie wypadku:tel. 12 411 99 99Adres dystrybutoraHenkel Polska Sp. z o.o.,ul. Domaniewska 41,02-672 Warszawa,tel. 22 56 56 000Informacja dla u?ytkowników i personelu medycznego:tel. 32 412 01 00,e-mail: henkel.polska@henkel.comwww.henkel.plInformacje dot. post?powania w razie wypadku:tel. 12 411 99 99Telefon kontaktowy22 56 56 00032 412 01 0012 411 99 99Email kontaktowyhenkel.polska@henkel.comAdres internetowywww.henkel.pl
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Rozszerzone dane

A.I.S.E. Ostrze?eniaNie po?yka?. W razie po?kni?cia skontaktowa? si? z lekarzem.Przechowywa? poza zasi?giem dzieciUnika? kontaktu z oczami. W razie kontaktu dok?adnie przemy? oczy wod?Osoby o wra?liwej lub uszkodzonej skórze powinny unika? d?u?szego kontaktu zproduktemRegulacje CLPwykrzyknik - UwagaOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaProszek do prania kolorowych i ciemnych tkanin we wszystkich typach pralek oraz r?cznie.Uwaga. Dzia?a dra?ni?co na oczy. W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarzanale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. Chroni? przed dzie?mi. Stosowa? ochron? oczu. WPRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przez kilka minut. Wyj??soczewki kontaktowe, je?eli s? i mo?na je ?atwo usun??. Nadal p?uka?. W przypadkuutrzymywania si? dzia?ania dra?ni?cego na oczy: Zasi?gn?? porady lekarza.J?zyki na opakowaniupolskirosyjskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Proszek do prania
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