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Żel do toalet BioStar 750 ml
 

Cena: 9,51 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

 

Sk?adniki<5% anionowe ?rodki powierzchniowo czynne<5% niejonowe ?rodki powierzchniowo czynne<5% amfoteryczne ?rodki powierzchniowo czynneCitric AcidLactic Acidkompozycja zapachowanaturalny ekstrakt z lawendy

 

Opis produktu

MarkaBioStarCechy98% sk?adników pochodzenia naturalnegousuwa osady i kamie?pozostawia po?ysk i ?wie?o??zawiera naturalne kwasynie zawiera chlorunaturalny ekstrakt z lawendysk?adniki biodegradowalneMarka standaryzowanaMarka - BioStar
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Marketing

KontaktGRUPA INCO S.A.Adres kontaktowyul. Wspólna 25,00-519 WarszawaOpis produktu?el z naturalnym ekstraktem z lawendy do mycia toalet i innych powierzchni sanitarnychskutecznie czy?ci, usuwa osady i kamie? z toalet, ceramicznych i metalowych umywalek,wanien, brodzików, glazury, terakoty oraz armatury metalowej.Pozostawia czyste, l?ni?ce powierzchnie i przyjemny, naturalny zapach lawendy. Formu?a?elu oparta jest na surowcach pochodzenia ro?linnego.Skuteczno?? czyszczenia potwierdzona przez niezale?ne certyfikowane laboratoriumbadawcze.?el nie zawiera szkodliwych substancji takich jak: formaldehyd, reaktywne zwi?zki chloru,borany, EDTA, nanosrebro, mikroplastiki. ?el ulega biodegradacji.Opakowanie w 100 % nadaje si? do recyklingu.Pozosta?e informacjeEkoetykieta - PL/020/018Dodatkowe informacjewww.cleanright.euPorady dotycz?ce oszcz?dzania wody, energii, emisji CO2 i pieni?dzyDozuj ekonomicznie.Skorzystaj z instrukcji dozowaniaOszcz?dzaj opakowania - przeka? do recyklingu

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: Nanie?? ?el bezpo?rednio na zabrudzon? powierzchni?. Pozostawi? na 10minut, nast?pnie przeczy?ci? szczotk?. Po umyciu powierzchni? dok?adnie sp?uka? zimn?wod?. W przypadku silnych zabrudze? czynno?? powtórzy?. Nie stosowa? do powierzchniuszkodzonych oraz wra?liwych na dzia?anie kwasów np. aluminium, marmur. W?a?ciwedawkowanie oszcz?dza koszty i zmniejsza do minimum wp?yw na ?rodowisko. Niemiesza? z innymi produktami.

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania750mlWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 750
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

272

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - MililitrówKrajKraj pochodzenia - PolskaRodzaj opakowaniaTyp - OpakowanieWagaWaga brutto - 878Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 272Szeroko?? - 100G??boko?? - 60PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce 

 

Obs?uga klienta

Adres producentaGRUPA INCO S.A.ul. Wspólna 25,00-519 Warszawatel. 22 711 59 00info.produkty@inco.plwww.biostar.plwww.inco.plAdres zwrotnyGRUPA INCO S.A.ul. Wspólna 25,00-519 Warszawatel. 22 711 59 00info.produkty@inco.plwww.biostar.plwww.inco.plTelefon kontaktowy22 711 59 00Email kontaktowyinfo.produkty@inco.plAdres internetowywww.biostar.plwww.inco.pl

 

Rozszerzone dane

A.I.S.E. Ostrze?eniaPrzechowywa? poza zasi?giem dzieciUnika? kontaktu z oczami. W razie kontaktu dok?adnie przemy? oczy wod?Regulacje CLPdzia?anie ?r?ce - Niebezpiecze?stwoOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaBIOSTAR CLEANING PRODUCTS ?EL DO WC I INNYCH POWIERZCHNISANITARNYCHNiebezpiecze?stwo. Powoduje powa?ne uszkodzenie oczu. W razie konieczno?cizasi?gni?cia porady lekarza, nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. Chroni? przed dzie?mi.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?. Natychmiastskontaktowa? si? z O?RODKIEM ZATRU?/ lekarzem. Zawarto??/pojemnik usuwa? doodpowiednich pojemników zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadamikomunalnymi. Zawiera: kwas mlekowy, Caprylyl/Capryl Glucoside.J?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - ?el do WC
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