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Proszek do zmywarek Ludwik 5-funkcyjny worek 3 kg
 

Cena: 28,28 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

4 sztuki

Producent Inco

Opis produktu
 

 

Proszek do zmywarek Ludwik 5-funkcyjny worek 3 kg

Składniki
15-30% fosforany, 5-15% związki wybielające na bazie aktywnego tlenu, <5%
polikarboksylany, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, kompozycja
zapachowa (Limonene)

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Proszek do zmywarek

Marka
Ludwik
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Cechy
mycie naczyń, ochrona szkła, ochrona zmywarki, ochrona zdobień na szkle i sztućcach,
świeży cytrusowy zapach, oszczędność wody i energii w trosce o środowisko

Marka standaryzowana
Marka: Ludwik

Adres firmy
ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa

Opis produktu
Aktywny i skuteczny środek do mycia naczyń w zmywarkach automatycznych. Dzięki
innowacyjnej formule Power Booster na bazie aktywnego tlenu usuwa uporczywe
zabrudzenia. Chroni zmywarkę, skutecznie redukując osadzający się kamień oraz
efektywnie czyści, nie uszkadzając zdobień na sztućcach i szkle (przeznaczonych do
mycia w zmywarkach automatycznych). Zapewnia higieniczną świeżość.

Company Name
GRUPA INCO S.A.

Logotypy stron trzecich - pozostały tekst
ISO 9001 - Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Usunąć resztki jedzenia. Włożyć naczynia do zmywarki zgodnie z
instrukcją producenta. Wsypać proszek do dozownika i zamknąć zmywarkę. Regularnie
sprawdzać poziom płynu nabłyszczającego i soli. Przeznaczony wyłącznie do użytku w
automatycznych zmywarkach. Zalecane dozowanie: 35 ml, w przypadku silnie
zabrudzonych naczyń 45 ml.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia
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Rozmiar opakowania
3

Jednostka (tekst opisowy)
kg

Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
Zawartość opakowania wystarcza na 80 cykli mycia.

Informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Kilogramów

Liczba użyć
Liczba czynności użycia. Czynności umycia 80

Adres producenta
GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa

Adres zwrotny
GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa tel. +48 22 711 59 00
info.produkty@inco.pl www.inco.pl www.ludwik.pl

Telefon/Fax kontaktowy
+48227115900

Email kontaktowy
info.produkty@inco.pl
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Adres internetowy
www.inco.pl, www.ludwik.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Ludwik 5-funkcyjny proszek do zmywarek. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco
na skórę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik
lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W
przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.

Języki na opakowaniu
angielski, polski

Regulacje CLP
wykrzyknik: Uwaga

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Proszek do zmywarek
Wariant: 5-funkcyjny
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