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Środek czyszczący Cillit Bang dezynfekcja i higiena 600 ml
 

Cena: 11,51 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Benckiser

Opis produktu
 

 

Sk?adniki<5% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynnekompozycja zapachowasubstancja dezynfekuj?ca

 

Opis produktu

MarkaCillit BangCechy2x szybsze pokrycie powierzchni*zabija 99,9% bakterii**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 sprayu**na podstawie przeprowadzonych bada?Marka standaryzowanaMarka - Cillit Bang
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Marketing

Nazwa firmyReckitt Benckiser (Poland) S.A.Adres firmyul. Okunin 105-100 Nowy Dwór MazowieckiLogotypy stron trzecichGreen DotOpis produktuZastosuj Cillit Bang Aktywna Piana Dezynfekcja i Higiena, aby szybko, dok?adnie ihigienicznie usun?? osady z myd?a i zabrudzenia ?azienkowe. Aktywna Piana zapewniawyj?tkowy po?ysk. W porównaniu do tradycyjnych sprayów pozwala pokry? du?epowierzchnie 2x szybciej*.*w porównaniu do Cillit Bang Kamie? i Brud uniwersalny ?rodek czyszcz?cy w sprayuO marceBang i po brudzie!Dodatkowe informacjewww.happier-homes.comwww.rbeuroinfo.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?ycia1. Dobrze wstrz??nij przed u?yciem. 2. Trzymaj?c puszk? prosto, z odleg?o?ci 30-40 cm,spryskaj powierzchni?, któr? chcesz wyczy?ci?. 3. Odczekaj 2 minuty, pozwalaj?c, by pianawnikn??a w brud i osad z myd?a (do 10 minut dla ci??szych zabrudze?). 4. Odczekaj 5minut, by produkt móg? zabi? bakterie. 5. Sp?ucz wod? lub wytrzyj wilgotn? ?ciereczk? wprzypadku ci??szych zabrudze?. 6. Wytrzyj dozownik i puszk? po u?yciu i przechowuj wsuchym miejscu.U?ywaj w ca?ej ?azience: kabiny prysznicowe, drzwi od kabiny, wanny, p?ytki i kafelki.Powierzchnie ceramiczne, szafki i pó?ki ?azienkowe, chromowana armatura, powierzchnieze stali nierdzewnej.

 

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

284

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - AerozolWagaWaga brutto - 716Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 284Szeroko?? - 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

 

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

https://szybkihurt.pl
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gdsn/GDSN_Package_Measurement_Rules.pdf
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gdsn/GDSN_Package_Measurement_Rules.pdf
http://www.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Obs?uga klienta

Adres producentaReckitt Benckiser (Poland) S.A.ul. Okunin 105-100 Nowy Dwór MazowieckiAdres zwrotnyReckitt Benckiser (Poland) S.A.ul. Okunin 105-100 Nowy Dwór MazowieckiTel. 227659500Infolinia 801115111, 22 5419115Telefon kontaktowy227659500801115111225419115

 

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?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?. Przechowywa? z dala od ?róde? ciep?a, gor?cych powierzchni, ?róde?iskrzenia, otwartego ognia i innych ?róde? zap?onu. Nie pali?. Nie przek?uwa? ani niespala?, nawet po zu?yciu. Nie rozpyla? nad otwartym ogniem lub innym ?ród?em zap?onu.Chroni? przed ?wiat?em s?onecznym. Nie wystawia? na dzia?anie temperaturyprzekraczaj?cej 50°C/122°F. Stosowa? w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?nie p?uka? wod?przez kilka minut. Wyj?? soczewki kontaktowe, je?eli s? i mo?na je ?atwo usun??. Nadalp?uka?. Wdychanie: Usun?? poszkodowan? osob? z miejsca nara?enia na ?wie?epowietrze, w razie potrzeby zapewni? pomoc lekarsk?. Kontakt ze skór?: Zanieczyszczon?skór? dok?adnie sp?uka? du?? ilo?ci? wody. Po?kni?cie: Dok?adnie wyp?uka? usta wod?(bez po?ykania). Potencjalne ostre skutki uboczne: Kontakt z okiem: mo?e powodowa?podra?nienie oczu. Wdychanie: produkty rozk?adu mog? stwarza? zagro?enia dla zdrowia.Umy?lne nadu?ycie poprzez celowe wytwarzanie wysokich st??e? i wdychanie zawarto?cimo?e by? szkodliwe lub ?miertelne. Pianka jest ?atwopalna. Nie zbli?a? p?omienia luburz?dzenia elektrycznego, chyba ?e pianka zosta?a ca?kowicie wyp?ukana. Usuwa?produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Uwaga: Opró?nione pojemniki zawieraj?pozosta?o?ci produktu i mog? by? niebezpieczne. Odpady opakowaniowe nale?y podda?recyklingowi. Zawarto?? i pojemnik usuwa? zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi imi?dzynarodowymi przepisami. Pozwolenie numer: 5387/13. Substancja czynna: Chlorekdidecylodimetyloamonu (DDAC (C8-10)) 1.15 g/kg.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - ?rodek do czyszczeniaWariant - Aktywna piana bakterie i brud
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