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Tabletki do zmywarek Ludwik All in One lemon (40 sztuk)
 

Cena: 31,71 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

Ludwik Ultimate Power All in one Tabletki do zmywarek 600 g (40 sztuk .
Składniki
>30% fosforany, 5-15% związki wybielające na bazie aktywnego tlenu, 5-15% polikarboksylany, <5% niejnowe środki powierzchniowo
czynne, <5% fosfoniany, enzymy, kompozycja zapachowa (Limonene)

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Tabletki do zmywarek

Marka
Ludwik

Cechy
oszczędność wody i energii w trosce o środowisko

Marka standaryzowana
Marka: Ludwik

Podmarka
Podmarka: Ultimate Power

Adres firmy
ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa

Opis produktu
Enzymy aktywne już w 30°C - skuteczna formuła pozwalająca myć naczynia w niskich temperaturach = oszczędność energii i pieniędzy.
Czyszczenie - wysoka skuteczność mycia jest osiągana dzięki specjalnej kombinacji środków alkalicznych i odpowiednio dobranych
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proporcji enzymów, które usuwają trudne zabrudzenia: tłuszcze, przypalone plamy, jajka. Aktywny tlen wspomaga usuwanie zabrudzeń z
herbaty i kawy. Zmiękczanie wody - funkcja ta pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie składników myjących i zapobiega tworzeniu
się kamienia. Nabłyszczanie - odpowiednio dobrany skład sprawia, że naczynia lśnią krystalicznym blaskiem. Ochrona zmywarki -
funkcja soli chroni zmywarkę przed osadzaniem się kamienia, zapewniając jej sprawne działanie. Ochrona szkła - zawarte składniki
mineralne chronią szkło przed korozją oraz zapobiegają jego matowieniu. Ochrona stali nierdzewnej - specjalny inhibitor chroni sztućce
przed korozją.

O marce
Ludwik system do zmywarek all in one tabletki classic tabletki 5-funkcyjny proszek sól ochronna płyn nabłyszczający płyn do
czyszczenia zmywarki Optymalny efekt zmywania

Dodatkowe informacje
www.cleanright.eu

Company Name
GRUPA INCO S.A.

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

Przygotowanie i stosowanie
Sposób stosowania: Włożyć naczynia do zmywarki zgodnie z instrukcją producenta zmywarki. Usunąć folię ochronną tabletki. Umieścić
tabletkę w dozowniku i zamknąć zmywarkę. Ludwik All in one tabletki działają skutecznie w miękkiej, średnio twardej i twardej wodze do
17dH/30fH. W przypadku bardzo twardej wody ponad 17dH/30fH polecamy dodatkowe zastosowanie Ludwik płynu nabłyszczającego
do zmywarek oraz Ludwik soli ochronnej. Produkt nie jest rekomendowany do krótkich cykli. Jeżeli tabletka nie rozpuszcza się
całkowicie, zaleca się umieszczenie jej na dnie zmywarki. Dozowanie: 1 tabletka / 1 cykl zmywania - niezależnie od stopnia zabrudzenia.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
30 x 20

Jednostka (tekst opisowy)
g

Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
30 tabletek do zmywarek

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Kraj
Kraj produkcji: Polska

Rodzaj opakowania
Typ: Karton

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 20

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 150
Wymagana szerokość na półce: 192
Wymagana głębokość na półce: 58

Waga
Waga brutto: 686
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Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 150
Szerokość: 192
Głębokość: 58

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Polsce

Liczba użyć
Liczba czynności użycia. Czynności umycia 30

Liczba jednostek
Liczba jednostek: 30

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. 22 711 59 00 info.produkty@inco.pl www.ludwik.pl www.inco.pl

Telefon/Fax kontaktowy
227115900

Email kontaktowy
info.produkty@inco.pl

Adres internetowy
www.ludwik.pl, www.inco.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Ludwik All in one tabletki do zmywarek Uwaga. Działa drażniąco na oczy. 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. Zawiera subtylizynę. Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

A.I.S.E. Ostrzeżenia
Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem., Przechowywać poza zasięgiem dzieci, Unikać kontaktu z oczami. W razie
kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
wykrzyknik: Uwaga

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Tabletki do zmywarek
Wariant: All in one
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