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Wkład do odświeżacza Air Wick Life Scents świeżość
letniego poranka 250 ml
 

Cena: 12,57 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Benckiser

Opis produktu
 

Air Wick Wkład do automatycznego odświeżacza świeżość letniego poranka 250 ml

Marka
Air Wick

Cechy
wielowarstwowy zapach, o zapachu zielonego jabłka, rześkiej bawełny, świeżego
powietrza, zapach do 60 dni*, *przy ustawieniu urządzenia na minimum

Marka standaryzowana
Marka: Air Wick

Adres kontaktowy
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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

https://szybkihurt.pl
https://szybkihurt.pl/wklad-do-odswiezacza-air-wick-life-scents-swiezosc-letniego-poranka-250-ml.html
https://szybkihurt.pl/wklad-do-odswiezacza-air-wick-life-scents-swiezosc-letniego-poranka-250-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Pozostałe informacje
Air Wick jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Reckitt Benkiser.

Dodatkowe informacje
www.rbeuroinfo.com

Kontakt
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Logotypy stron trzecich
Green Dot

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
250

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Recykling - pozostały tekst
Tylko puste opakowania należy poddać recyklingowi.

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Kraj
Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Rodzaj opakowania
Typ: Aerozol

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 250

Pochodzenie

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

https://szybkihurt.pl
http://www.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Wlk. Brytanii.

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 150
Szerokość na półce: 66
Głębokość na półce: 66

Waga od dostawcy
Waga brutto: 240

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy
Wysokość: 150
Szerokość: 66
Głębokość: 66

Adres zwrotny
Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel:
227659500 Infolinia: 801115111, 225419115 (od 9 do 17) www.airwick.pl

Adres dystrybutora
Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel:
227659500 Infolinia: 801115111, 225419115 (od 9 do 17) www.airwick.pl

Telefon kontaktowy
227659500, 801115111, 225419115

Adres internetowy
www.airwick.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Wkład do automatycznego odświeżacza powietrza Air Wick o zapachu Świeżość
letniego poranka. NIEBEZPIECZEŃSTWO. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod
ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Stosować tylko zgodnie z zaleceniami. Chronić
przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać
pojemnik lub etykietę. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać
z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem
zapłonu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
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minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50°C. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny
zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie
mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Używać
wyłącznie jak wskazano. UWAGA: Przed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności
i instrukcją, którą zachowaj. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (przełącznik w
pozycji „OFF”) zanim przystąpisz do założenia wkładu uzupełniającego. Przy włączaniu
skieruj wylot dyfuzora z dala od twarzy. Po włączeniu dyfuzor zadziała automatycznie
po 15 sekundach. Ze względów bezpieczeństwa przeczytaj uważnie i stosuj instrukcję
obsługi umieszczoną na puszce z aerozolem i na opakowaniu urządzenia Freshmatic.
Nie kieruj urządzenia bezpośrednio na pożywienie, tkaniny lub powierzchnie. W
przypadku kontaktu z powierzchnią, natychmiast przetrzyj ją wilgotną szmatką.

Języki na opakowaniu
łotewski, polski

Regulacje CLP
płomień: Niebezpieczeństwo

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Wkład do automatycznego odświeżacza
Wariant: świeżość letniego poranka
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