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Tabletki do zmywarek BioStar 900 g (50 sztuk)
 

Cena: 28,94 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

5 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

 

Sk?adniki5-15% zwi?zki wybielaj?ce na bazie tlenu<5% polikarboksylany<5% fosfoniany<5% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynneenzymy

 

Opis produktu

MarkaBioStarCechy100% soda pochodzenia naturalnegobez konserwantówbez szkodliwych substancji chemicznychbez kompozycji zapachowejnaturalny czynnik bioaktywnyefektywne usuwanie t?uszczu i przypale?tabletka w folii rozpuszczalnejaktywny tlenbiodegradowalneMarka standaryzowanaMarka - BioStar
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Marketing

KontaktGRUPA INCO S.A.Adres kontaktowyul. Wspólna 25,00-519 WarszawaOpis produktuBiostar Cleaning Products Bio tabletki do zmywarek skutecznie usuwaj? wszystkiezabrudzenia pozostawiaj?c czyste i l?ni?ce naczynia a ich bezpiecze?stwo dla ?rodowiskazosta?o potwierdzone certyfikatem EU Ecolabel. Ich innowacyjna formu?a zawiera sod? w100% pochodzenia naturalnego oraz aktywny tlen, który skutecznie usuwa osady z kawy iherbaty. Dodatkowo Naturalny Czynnik Bioaktywny zawieraj?cy bezpieczne, specjalniewyselekcjonowane szczepy probiotyczne, w naturalny sposób usuwa pozosta?o?ci zt?uszczu, skrobi i bia?ka zapewniaj?c higien? wn?trza zmywarki oraz zapobiegaj?cpowstawaniu nieprzyjemnego zapachu.Skuteczno?? mycia potwierdzona przez niezale?ne certyfikowane laboratorium badawcze.Nie zawieraj? szkodliwych substancji chemicznych takich jak fosforany, borany.Pozosta?e informacjeOpakowanie nadaje si? w 100% do recyklinguDodatkowe informacjeEU Ecolabel - www.ecolabel.eu, PL/015/001www.cleanright.eu

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieDozowanie: 1 tabletka/1 cykl zmywania - niezale?nie od stopnia zabrudzenia i twardo?ciwody. W przypadku bardzo twardej wody ponad 17 dH/30fH w celu wzmocnieniaskuteczno?ci mycia zaleca si? stosowanie soli ochronnej oraz p?ynu nab?yszczaj?cego.Je?eli tabletka nie rozpuszcza si? ca?kowicie, zaleca si? umieszczenie jej na dniezmywarki.Nie stosowa? do mycia r?cznie malowanej porcelany, kryszta?ów, srebra, z?ota, miedzi,aluminium, wyrobów z drewna.Sposób stosowania:W?o?y? naczynia do zmywarki zgodnie z instrukcj? producenta zmywarki.Nie usuwa? folii ochronnej tabletki. Folia rozpuszcza si? ca?kowicie podczas mycia.Umie?ci? tabletk? w dozowniku i zamkn?? zmywark?.Efektywno?? mycia ju? w 50°CPrzechowywaniePrzechowywa? w suchym miejscu, niedost?pnym dla dzieci. Przechowywa? w szczelniezamkni?tym opakowaniu. Unika? przemro?enia.

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania900gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 900Rodzaj materia?u opakowaniaOznaczenie materia?u - 20 - Tektura falista
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

180

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówKrajKraj pochodzenia - PolskaRodzaj opakowaniaTyp - Pude?koWagaWaga brutto - 1004Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 180Szeroko?? - 193G??boko?? - 68PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w PolsceLiczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - sztuk/sztuki50  

 

Obs?uga klienta

Adres producentaGRUPA INCO S.A.ul. Wspólna 25,00-519 Warszawatel. 22 711 59 00www.biostar.pl,www.inco.plinfo.produkty@inco.plAdres zwrotnyGRUPA INCO S.A.ul. Wspólna 25,00-519 Warszawatel. 22 711 59 00www.biostar.pl,www.inco.plinfo.produkty@inco.plTelefon kontaktowy22 711 59 00Email kontaktowyinfo.produkty@inco.plAdres internetowywww.biostar.plwww.inco.pl

 

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?Nie dotyka? produktu mokrymi r?kamiRegulacje CLPwykrzyknik - UwagaOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaBIOSTAR CLEANING PRODUCTS BIO TABLETKI DO ZMYWAREKUWAGA. Dzia?a dra?ni?co na oczy. W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza,nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. Chroni? przed dzie?mi. Dok?adnie umy? r?ce pou?yciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?nie p?uka? wod? przez kilkaminut. Wyj?? soczewki kontaktowe, je?eli s? i mo?na je ?atwo usun??. Nadal p?uka?. Wprzypadku utrzymywania si? dzia?ania dra?ni?cego na oczy: Zasi?gn?? porady/zg?osi? si?pod opiek? lekarza. Zawiera subtylizin?. Mo?e powodowa? wyst?pienie reakcji alergicznej.Zawarto??/pojemnik usuwa? do odpowiednich pojemników zgodnie z lokalnym systememgospodarowania odpadami komunalnymi.J?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Tabletki do zmywarek
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Galeria
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