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Żel do udrożniania rur Ludwik Hydraulik 500 g
 

Cena: 8,84 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

Żel do udrożniania rur Ludwik Hydraulik 500 g

 

Sk?adniki15-30% wodorotlenek sodu<5% EDTA i jego sole<5% fosforany

 

Opis produktu

MarkaLudwikCechysamoczynnie usuwa zatoryrozpuszcza osady t?uszczowe i w?osylikwiduje nieprzyjemny zapachMarka standaryzowanaMarka - LudwikPodmarkaPodmarka - Hydraulik
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Marketing

Nazwa firmyGRUPA INCO S.A.Adres firmyul. Wspólna 25,00-519 WarszawaOpis produktuSamoczynnie usuwa zatory w odp?ywach zlewów, umywalek, wanien i brodzików.Rozpuszcza osady t?uszczowe, w?osy i inne zabrudzenia. Regularnie stosowanyzapobiega powstawaniu osadów i likwiduje nieprzyjemny zapach.Pozosta?e informacjeCertyfikat systemu zarz?dzania jako?ci? ISO 9001

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: Wla? oko?o 100 ml ?elu do odp?ywu. Pozostawi? na 30 minut (w trudnychprzypadkach d?u?ej), nast?pnie sp?uka? wod?. Zwi?kszon? skuteczno?? uzyskuje si?przez wst?pne przep?ukanie odp?ywu gor?c? wod?. Zaleca si? stosowanie r?kawiczekgumowych. Przed u?yciem wstrz?sn??. Nie stosowa? do instalacji z aluminium. Otwiera?ostro?nie. Unika? rozpryskiwania. Nie zgniata? butelki.

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania500gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 500
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

226

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówKrajKraj pochodzenia - PolskaRodzaj opakowaniaTyp - Butelka plastikowaWagaWaga brutto - 562Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 226Szeroko?? - 81G??boko?? - 80PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano w Polsce 

 

Obs?uga klienta

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

 

Rozszerzone dane

Regulacje CLPdzia?anie ?r?ce - Niebezpiecze?stwoOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaLudwik Hydraulik ?el do udro?niania rur. Powoduje powa?ne oparzenia skóry i uszkodzeniaoczu. Mo?e powodowa? korozj? metali. W razie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza,nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. Chroni? przed dzie?mi. Stosowa? r?kawiceochronne. W PRZYPADKU PO?KNI?CIA: wyp?uka? usta. NIE wywo?ywa? wymiotów. WPRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR? (lub z w?osami): Natychmiast zdj?? ca??zanieczyszczon? odzie?. Sp?uka? skór? pod strumieniem wody/ prysznicem. 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?. Natychmiastskontaktowa? si? z O?RODKIEM ZATRU?/ lekarzem. Przechowywa? wy??cznie woryginalnym pojemniku. Zawarto??/pojemnik usuwa? do odpadów niebezpiecznych.Zawiera wodorotlenek sodu.J?zyki na opakowaniupolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - ?el do udro?niania rur
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