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Wkład do odświeżacza Air Wick soczyste owoce leśne 250
ml
 

Cena: 11,56 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Benckiser

Opis produktu
 

 

MarkaAir WickMarka standaryzowanaMarka - Air Wick

 

Marketing

KontaktRB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Okunin 1,05-100 Nowy Dwór MazowieckiLogotypy stron trzecichGreen DotOpis produktuWielowymiarowe po??czenie zapachu soczystych owoców le?nych prze?amane nutamizmys?owej ró?y i orze?wiaj?cych cytrusów.Pozosta?e informacjeAir Wick jest zastrze?onym znakiem towarowym grupy Reckitt Benckiser.Dodatkowe informacjeDodatkowa informacja o sk?adnikach: www.rbeuroinfo.com
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Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

 

Opakowanie

Rozmiar opakowania250ml ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 250Rodzaj materia?u opakowaniaOznaczenie materia?u - 40 - StalJednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówRodzaj opakowaniaTyp - AerozolPochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wk?ad zapachowy wyprodukowano w Wlk. Brytanii. 

 

Customer Supplied Pack Data

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

 

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

150

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 240Jednostka sprzeda?owa - od dostawcyWysoko?? - 150Szeroko?? - 66G??boko?? - 66

 

Obs?uga klienta

Adres zwrotnyRB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.,ul. Okunin 1,05-100 Nowy Dwór MazowieckiInfolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)Adres dystrybutoraRB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.,ul. Okunin 1,05-100 Nowy Dwór MazowieckiInfolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)Telefon kontaktowyInfolinia: 22 541 91 15

 

Rozszerzone dane

A.I.S.E. Ostrze?eniaPrzechowywa? poza zasi?giem dzieciUnika? kontaktu z oczami. W razie kontaktu dok?adnie przemy? oczy wod?Regulacje CLPp?omie? - Niebezpiecze?stwoOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaAir Wick automatyczny od?wie?acz powietrza o zapachu Soczyste Owoce Le?ne.Niebezpiecze?stwo. Skrajnie ?atwopalny aerozol. Pojemnik pod ci?nieniem: Ogrzanie groziwybuchem. Chroni? przed dzie?mi. W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza,nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. Przechowywa? z dala od ?róde? ciep?a, gor?cychpowierzchni, ?róde? iskrzenia, otwartego ognia i innych ?róde? zap?onu. Nie pali?. Nierozpyla? nad otwartym ogniem lub innym ?ród?em zap?onu. Nie przek?uwa? ani niespala?, nawet po zu?yciu. 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?. Chroni? przed ?wiat?em s?onecznym. Nie wystawia? na dzia?anietemperatury przekraczaj?cej 50°C/122°F. Zawarto??/pojemnik usuwa? zgodnie zmiejscowymi/regionalnymi/ krajowymi/mi?dzynarodowymi przepisami. Osoby cierpi?ce nanadwra?liwo?? zapachow? powinny zachowa? ostro?no?? przy stosowaniu tego produktu.Od?wie?acze powietrza nie mog? zwolni? z przestrzegania zasad post?powania w zakresiehigieny.?RODKI OSTRO?NO?CI: Przed u?yciem zapoznaj si? ze ?rodkami ostro?no?ci i instrukcj?,któr? zachowaj. Zanim wymienisz wk?ad zapachowy upewnij si?, ?e prze??cznikurz?dzenia jest w pozycji „OFF”. Przed w??czeniem, skieruj wylot urz?dzenia z dala odtwarzy. Urz?dzenie automatycznie uwolni zapach 15 sekund po w??czeniu. Ze wzgl?dówbezpiecze?stwa nale?y przestrzega? instrukcji u?ycia na opakowaniu. UWAGA: U?ywajzgodnie z przeznaczeniem. Rozmy?lne nadu?ycie przez ?wiadome wytwarzanie wysokichst??e? i wdychanie zawarto?ci mo?e by? szkodliwe lub ?miertelne. Nie wdycha? aerozolu.U?ywa? w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Ekstremalne temperatury mog?wyst?pi? w samochodach, okolicach piekarników i kominków.J?zyki na opakowaniu?otewskipolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Automatyczny od?wie?acz powietrzaWariant - soczyste owoce le?ne
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