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Zawieszka do muszli WC Bref Power Aktiv Ocean Breeze 50 g
 

Cena: 5,57 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

10 sztuk

Producent HENKEL

Opis produktu
 

Sk?adniki>30% anionowe ?rodki powierzchniowo czynne5-15% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynnekompozycja zapachowa (Citronellol, Coumarin)

 

Opis produktu

Opis alternatywnyOpis od dostawcy - Bref Power Aktiv Ocean 50gMarkaBrefMarka producentaMarka - HenkelCechynr 1 w Polsce**+40% wi?cej ?wie?o?ci w rdzeniu*4 funkcje* +40% wi?cej kompozycji w rdzeniu w porównaniu do pow?oki zewn?trznej**Henkel za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Ca?a Polska z Dyskontami (DiscountersPremium Read) - scanning jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bezdyskontów, Dyskonty (Discounters Premium Read), Sklepy Chemiczne, Sklepy spo?ywcze:Du?e, ?rednie, Ma?e, Kioski, Stacje Benzynowe, sprzeda? warto?ciowa, okres05.2016-04.2017, kategoria: ?rodki do czyszczenia toalet, segment: Kostki toaletoweMarka standaryzowanaMarka - BrefPodmarkaPodmarka - Power AktivNazwa produktu uregulowana prawnieZawieszka myj?co-zapachowa do muszli WC
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Marketing

KontaktHenkel Polska Sp. z o.oAdres kontaktowyul. Domaniewska 4102-672 WarszawaLogotypy stron trzecichA.I.S.E.Cleanright.euGreen DotOpis produktuInnowacyjna formu?a Bref Power Aktiv spe?nia 4 funkcje, które zawarte s? w dyskretnym inowoczesnym opakowaniu. Nowa generacja kostek do toalet hamuje osadzanie si?kamienia i pomaga utrzyma? toalet? czyst? i ?wie?? poprzez po??czenie ochrony przedzabrudzeniami i extra?wie?o?ci.O marceDla utrzymania idealnie czystej i zdezynfekowanej toalety, wypróbuj równie? p?yny domycia toalet Bref.Dodatkowe informacjewww.cleanright.eu

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: Zawie? Bref Power Aktiv pod obrze?em muszli toaletowej.PrzechowywanieNajlepiej zu?y? przed up?ywem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania50g ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 50Informacje o recyklinguOpakowanie - Nadaj?ce si? do recyklinguJednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - Zawieszka 

 

Customer Supplied Pack Data

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

170

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Waga od dostawcyWaga brutto - 75Jednostka sprzeda?owa - od dostawcyWysoko?? - 170Szeroko?? - 127G??boko?? - 38

 

Obs?uga klienta

Adres zwrotnyHenkel Polska Sp. z o.oul. Domaniewska 4102-672 Warszawatel. 22 56 56 000Informacja dla u?ytkowników i personelu medycznego:tel. 32 41 20 100e-mail: henkel.polska@henkel.comwww.henkel.plInformacje dot. post?powania w razie wypadku:tel. 12 411 99 99Adres dystrybutoraHenkel Polska Sp. z o.oul. Domaniewska 4102-672 WarszawaTelefon kontaktowy225656000324120100124119999Email kontaktowyhenkel.polska@henkel.comAdres internetowywww.henkel.pl
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Rozszerzone dane

Regulacje CLPwykrzyknik - UwagaOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaBREF POWER AKTIV. Zawieszka myj?co-zapachowa do muszli WC. Uwaga. Dzia?adra?ni?co na skór?. Dzia?a dra?ni?co na oczy. Dzia?a szkodliwie na organizmy wodne,powoduj?c d?ugotrwa?e skutki. W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza nale?ypokaza? pojemnik lub etykiet?. Chroni? przed dzie?mi. Stosowa? r?kawice ochronne/ochron? oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR?: Umy? du?? ilo?ci? wody. WPRZYPADKU 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 przypadkuutrzymywania si? dzia?ania dra?ni?cego na oczy: Zasi?gn?? porady. Ca?kowicieopró?nione opakowanie usuwa? do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.Zawieszka sprawdzona pod wzgl?dem mo?liwo?ci otwarcia przez dziecko wg normy EN862 (2006) - certyfikat niemieckiego Instytutu IVM.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - polskiJ?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - Zawieszka myj?co-zapachowa do muszli WCWariant - morska bryza
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