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Tabletki do zmywarek Somat Classic 1050 g (60 sztuk)
 

Cena: 22,08 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent HENKEL

Opis produktu
 

Sk?adniki5-15% ?rodek wybielaj?cy na bazie tlenu<5% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynne, fosfoniany, polikarboksylanyenzymykompozycja zapachowa (Benzyl Alcohol, Limonene)

 

Opis produktu

MarkaSomatMarka producentaMarka - HenkelMarka standaryzowanaMarka - SomatPodmarkaPodmarka - Classic
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Marketing

KontaktHenkel Polska Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Domaniewska 41,02-672 WarszawaLogotypy stron trzecichCleanright.euGreen DotOpis produktuSomat Classic zapewnia skuteczne mycie naczy?. Usuwa nawet zaschni?te resztkijedzenia. Skutecznie myje; usuwa plamy z kawy i herbaty; szybko si? rozpuszcza; chroniszk?o.Pozosta?e informacjeCleanright.eu - www.cleanright.euDodatkowe informacjewww.cleanright.eu

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieInstrukcja u?ycia: stosowa? 1 tabletk? niezale?nie od rodzaju zabrudze?.1. Zerwij foli? z tabletki.2. W?ó? tabletk? do zasobnika zmywarki.3. Nie wk?adaj tabletki do koszyka na sztu?ce.Nie wk?adaj tabletki do pojemnika na Sól. Somat Classic u?ywa? razem znab?yszczaczem Somat i sol? Somat.PrzechowywaniePrzechowywa? w suchym miejscu w temperaturze 5-40°C. Najlepiej zu?y? przed up?ywem2 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania1050g ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 1050Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowania
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Typ - Pude?koLiczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - sztuk/sztuki60  

 

Customer Supplied Pack Data

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

255

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 1167Jednostka sprzeda?owa - od dostawcyWysoko?? - 255Szeroko?? - 191G??boko?? - 63

 

Obs?uga klienta

Adres producentaHenkel Wasch- und Reinigungsmittel GmbH,Henkelstraße 67,40191 Düsseldorf,NiemcyAdres zwrotnyHenkel Polska Sp. z o.o.,ul. Domaniewska 41,02-672 Warszawa,tel. 22 56 56 000Informacja dla u?ytkowników i personelu medycznego:tel. 32 412 01 00,e-mail: henkel.polska@henkel.comwww.henkel.plInformacje dot. post?powania w razie wypadku:tel. 12 411 99 99Adres dystrybutoraHenkel Polska Sp. z o.o.,ul. Domaniewska 41,02-672 Warszawa,tel. 22 56 56 000Informacja dla u?ytkowników i personelu medycznego:tel. 32 412 01 00,e-mail: henkel.polska@henkel.comwww.henkel.plInformacje dot. post?powania w razie wypadku:tel. 12 411 99 99Telefon kontaktowy22 56 56 00032 412 01 0012 411 99 99Email kontaktowyhenkel.polska@henkel.comAdres internetowywww.henkel.pl

 

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.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

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?Regulacje CLPwykrzyknik - Brak has?a ostrzegawczegoOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaSomat tabletki do mycia naczy? w zmywarkach. Uwaga. Dzia?a dra?ni?co na oczy. W raziekonieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. Chroni?przed dzie?mi. Stosowa? ochron? oczu. 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??. Nadal p?uka?. W przypadku utrzymywania si? dzia?ania dra?ni?cego naoczy: Zasi?gn?? porady lekarza.J?zyki na opakowaniuchorwackiczeskiw?gierski?otewskipolskirumu?skis?owackiUkrainianPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Tabletki do mycia naczy? w zmywarkach
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