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Płyn do czyszczenia szyb kominkowych i Grilli Tytan w
sprayu 500 ml
 

Cena: 8,81 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Unia

Opis produktu
 

Tytan Aktywny płyn do czyszczenia szyb kominkowych i grilli 500 g

Składniki
Zawiera: mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, niejonowych
środków powierzchniowo czynnych, EDTA i jego soli

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Płyn do czyszczenia szyb kominkowych i grilli spray

Marka
Tytan

Cechy
czyści bez szorowania

Marka standaryzowana
Marka: Tytan

Adres firmy
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ul. Główna 14 61-005 Poznań Polska

Opis produktu
Specjalistyczny preparat, który łatwo czyści i usuwa przypalenia powstałe na
powierzchniach szyb kominkowych, rusztów, patelni, rondli, grilli, naczyń emaliowanych,
ceramicznych, żaroodpornych i ze stali szlachetnej oraz w piekarnikach i w kuchniach
mikrofalowych.

Nazwa firmy
Zakłady Chemiczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Płyn nanosić na zimne powierzchnie. Ustawić główkę rozpylacza w
pozycji pracy przez naciśnięcie go w miejscu „PRESS" i wybranie odpowiedniego
sposobu rozpylania. Na zanieczyszczoną powierzchnię rozpylić cienką warstwę płynu i
pozostawić na 5 do 60 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia. Po zakończonej
pracy czyszczone powierzchnie spłukać dokładnie wodą i wytrzeć do sucha a główkę
rozpylacza ustawić w pozycji zamknięcia. W przypadku starych plam lub silnych
zabrudzeń czynność należy powtórzyć. Na powierzchniach budzących wątpliwość
przeprowadzić próbę w miejscu mało widocznym. Prace należy wykonywać w
rękawicach gumowych.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
500

Jednostka (tekst opisowy)
g

Informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania
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Typ: Opakowanie plastikowe

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 500

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 259
Wymagana szerokość na półce: 116
Wymagana głębokość na półce: 46

Waga
Waga brutto: 580

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 259
Szerokość: 116
Głębokość: 46

Adres producenta
Zakłady Chemiczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy ul. Główna 14 61-005 Poznań Polska

Adres zwrotny
Zakłady Chemiczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy ul. Główna 14 61-005 Poznań Polska tel.
+48 61 877 03 31 www.unia.pl e-mail: marketing@unia.pl

Telefon/Fax kontaktowy
+48618770331

Email kontaktowy
marketing@unia.pl

Adres internetowy
www.unia.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować do powierzchni lakierowanych, aluminiowych, miedzianych i ich stopów.
Zawiera wodorotlenek sodu. Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę
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oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. Nie wywoływać
wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Języki na opakowaniu
polski, rosyjski, inne

Regulacje CLP
działanie żrące: Niebezpieczeństwo

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Aktywny płyn do czyszczenia szyb kominkowych i grilli
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