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Żel do mycia naczyń w zmywarkach Somat Classic Soda-
Effect 2 l
 

Cena: 23,20 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent HENKEL

Opis produktu
 

Sk?adnikienzymykompozycja zapachowa2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-DiolMethylchloroisothiazolinoneMethyisothiazolinone

 

Opis produktu

MarkaSomatMarka producentaMarka - HenkelMarka standaryzowanaMarka - SomatPodmarkaPodmarka - Classic

 

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

https://szybkihurt.pl
https://szybkihurt.pl/zel-do-mycia-naczyn-w-zmywarkach-somat-classic-soda-effect-2-l.html
https://szybkihurt.pl/zel-do-mycia-naczyn-w-zmywarkach-somat-classic-soda-effect-2-l.html
http://www.aptusshop.pl/


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

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Marketing

KontaktHenkel Polska Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Domaniewska 4102-672 WarszawaLogotypy stron trzecichCleanright.euOpis produktu?el do mycia naczy? w zmywarkach.Somat Classic Gel Soda Effect bez fosforanów, wzmocniony si?? kwasu cytrynowego.Skutecznie usuwa nawet uporczywe zabrudzenia. Zapewnia czysto?? i l?ni?cy po?ysknaczy?.Dodatkowe informacjewww.cleanright.eu

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia:Nape?ni? zasobnik na ?rodek myj?cy w zmywarce w ilo?ci zale?nej od stopnia zabrudzenianaczy?.Instrukcja dozowania:Naczynia lekko zabrudzone - 23 mlNaczynia ?rednio zabrudzone - 25 ml*Naczynia bardzo zabrudzone - 30 ml*80 my? - 2 LPrzechowywanieNajlepiej zu?y? przed up?ywem 2 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania2L ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 2
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

319

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - LitrówRodzaj opakowaniaTyp - Butelka plastikowaWagaWaga brutto - 2562Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 319Szeroko?? - 186G??boko?? - 91Liczba u?y?Liczba czynno?ci u?ycia - Czynno?ci umycia80  

 

Obs?uga klienta

Adres producentaHenkel Magyarország Kft.1113 BudapestDávid F. u. 6W?gryAdres zwrotnyHenkel Polska Sp. z o.o.ul. Domaniewska 4102-672 Warszawatel. 22 56 56 000Informacja dla u?ytkowników i personelu medycznego:tel. 32 412 01 00e-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 4102-672 WarszawaTelefon kontaktowy225656000324120100124119999Email kontaktowyhenkel.polska@henkel.comAdres internetowywww.henkel.pl

 

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?Ostrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaSomat Classic Gel - ?el do mycia naczy? w zmywarkach. Zawiera metylochloroizotiazolinoni metyloiziotiazolinon. Mo?e powodowa? wyst?pienie reakcji alergicznej.J?zyk produktuJ?zyk danych - polskiG?ówny j?zyk opisu - angielskiJ?zyki na opakowaniubu?garskiangielskiinnepolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - ?el do mycia naczy? w zmywarkach
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