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Rozpylacz Pronto Aloe Vera do czyszczenia drewnianych
powierzchni 500 ml
 

Cena: 10,80 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent S.C.Johnson

Opis produktu
 

 

Sk?adniki<5% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynnekompozycja zapachowaMethylisothiazolinone

 

Opis produktu

MarkaProntoMarka producentaMarka - SC JohnsonCechydelikatnie czy?ci drewniane powierzchniebutelka w 100% z plastiku z recyklingu**z wy??czeniem spryskiwacza i etykietyMarka standaryzowanaMarka - Pronto

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkihurt.pl
https://szybkihurt.pl/rozpylacz-pronto-aloe-vera-do-czyszczenia-drewnianych-powierzchni-500-ml.html
https://szybkihurt.pl/rozpylacz-pronto-aloe-vera-do-czyszczenia-drewnianych-powierzchni-500-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkihurt.pl - A.P.H. Mini-Max sp, jawna

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

 

Przechowywanie i stosowanie

 

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: Ustawi? dysz? w pozycji On. Spryska? i wytrze? mi?kk? szmatk? lubpapierem. Przed zastosowaniem na urz?dzeniach elektrycznych wy??czy? je i rozpyli?produkt bezpo?rednio na szmatce.. Przed u?yciem produktu na innej powierzchnisprawdzi? dzia?anie w mniej widocznym miejscu. Nie stosowa? do skór, naniezabezpieczonych powierzchniach drewnianych, niepolerowanym marmurze i granicie.Nie miesza? z innymi ?rodkami czyszcz?cymi.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania500ml ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 500
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

270

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkihurt.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkihurt.pl - A.P.H. Mini-Max sp, jawna

Jana Styki 11, Piła
693443849

 
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - PompkaWagaWaga brutto - 580Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 270Szeroko?? - 97G??boko?? - 52 

 

Rozszerzone dane

 

Regulacje CLPwykrzyknik - UwagaOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaPronto Wood Aloe Vera - p?yn do czyszczenia drewnianych powierzchniUwagaZawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on.Mo?e powodowa? reakcj? alergiczn? skóry.W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?.Chroni? przed dzie?mi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR?: Umy? du?? ilo?ci? wodyz myd?em. W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przez kilkaminut. Wyj?? soczewki kontaktowe, je?eli s? mo?na je ?atwo usun??. Nadal p?uka?.Zawarto??/pojemnik usuwa? do miejsc przeznaczonych do sk?adowania i utylizacjiodpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosowa? r?kawice ochronne. Stosowa?wy??cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.J?zyki na opakowaniuw?gierskipolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - P?yn do czyszczenia drewnianych powierzchniWariant - Aloe Vera
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