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Środek czyszczący Cillit Bang aktywna piana spray 600 ml
 

Cena: 13,30 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Benckiser

Opis produktu
 

Sk?adniki<5%: niejonowe ?rodki powierzchniowo czynnekompozycja zapachowaHexyl Cinnamal

 

Opis produktu

MarkaCillit BangCechy2x szybsze pokrycie powierzchni*supersilny ?rodek czyszcz?cy do Twojej ?azienkiszybko i ?atwo czy?ci du?e powierzchnieusuwa zabrudzenia i osady z myd?a, zapewniaj?c superpo?ysk*w porównaniu do Cillit Bang Kamie? i Brud uniwersalny ?rodek czyszcz?cy w sprayuMarka standaryzowanaMarka - Cillit Bang
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Marketing

Opis produktuZastosuj Cillit Bang Aktywna Piana Osady z Myd?a i Prysznice, aby szybko i dok?adnieusun?? osady z myd?a i zabrudzenia ?azienkowe. Aktywna Piana zapewnia wyj?tkowypo?ysk. W porównaniu do tradycyjnych sprayów pozwala pokry? du?e powierzchnie 2xszybciej*.U?ywaj do: kabiny prysznicowe, drzwi do kabiny, wanny, p?ytki i kafelki, powierzchnieceramiczne, szafki i pó?ki ?azienkowe, armatura chromowana, powierzchnie ze stalinierdzewnej.*w porównaniu do Cillit Bang Kamie? i Brud uniwersalny ?rodek czyszcz?cy w sprayuO marceBang i po brudzie!Dodatkowe informacjeWi?cej informacji na www.rbeuroinfo.comwww.happier-homes.comInformacje dotycz?ce znaków towarowychCillit Bang to zastrze?ony znak towarowy grupy Reckitt Benckiser

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: 1. Dobrze wstrz??nij przed u?yciem. 2. Trzymaj?c prosto puszk? zodleg?o?ci 30-40 cm, spryskaj powierzchni?, któr? chcesz wyczy?ci?. 3. Odczekaj 2minuty, pozwalaj?c, by piana wnikn??a w brud i osad z myd?a (do 10 minut dla ci??szychzabrudze?). 4. Sp?ucz wod? lub wytrzyj wilgotn? ?ciereczk? w przypadku ci??szychzabrudze?. 5. W razie potrzeby wytrzyj do sucha po sp?ukaniu.PrzechowywanieData wa?no?ci: 2 lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania600ml ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 600
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Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

285

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - AerozolWagaWaga brutto - 715Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 285Szeroko?? - 66G??boko?? - 66 

 

Customer Supplied Pack Data

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

283

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 730Jednostka sprzeda?owa - od dostawcyWysoko?? - 283Szeroko?? - 65G??boko?? - 65

 

Rozszerzone dane
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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?Po u?yciu wywietrzy? pomieszczenieRegulacje CLPp?omie? - Niebezpiecze?stwoOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaSkrajnie ?atwopalny aerozol. Pojemnik pod ci?nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chroni?przed dzie?mi. W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza nale?y pokaza? pojemniklub etykiet?. W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przezkilka minut. Wyj?? soczewki kontaktowe, je?eli s? i mo?na je ?atwo usun??. Nadal p?uka?.Nie przek?uwa? ani nie spala?, nawet po zu?yciu. Przechowywa? z dala od ?róde? ciep?a,gor?cych powierzchni, ?róde? iskrzenia, otwartego ognia i innych ?róde? zap?onu. Niepali?. Nie rozpyla? nad otwartym ogniem lub innym ?ród?em zap?onu. Chroni? przed?wiat?em s?onecznym. Nie wystawia? na dzia?anie temperatury przekraczaj?cej 50°C.Zawarto?? i pojemnik usuwa? na odpowiednie sk?adowiska odpadów lub do firmrecyklingowych zgodnie z lokalnymi krajowymi przepisami.Rozmy?lne nadu?ycie przez ?wiadome wytwarzanie wysokich st??e? i wdychaniezawarto?ci mo?e by? szkodliwe lub ?miertelne. Piana jest ?atwopalna. Nie dopu?ci? dokontaktu z ogniem lub urz?dzeniami elektrycznymi, chyba ?e piana zosta?a ca?kowicieusuni?ta.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - ?rodek czyszcz?cyWariant - Aktywna piana osady z myd?a i prysznice
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