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Żel do mycia łazienek Tytan Kamień i Rdza 500 g
 

Cena: 7,53 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

18 sztuk

Producent Unia

Opis produktu
 

Tytan Aktywny żel do mycia łazienek kamień i rdza 500 g

Składniki
Zawiera: mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, niejonowych
środków powierzchniowo czynnych, kompozycji zapachowych

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Żel do mycia łazienek

Marka
Tytan

Cechy
usuwa kamień, czyści bez szorowania

Marka standaryzowana
Marka: Tytan

Adres firmy
ul. Główna 14 61-005 Poznań
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Opis produktu
Aktywnie usuwa osady z kamienia, rdzy, mydła, zacieki wodne, tłuste plamy i inny brud.
Przeznaczony jest do mycia powierzchni z chromu, stali nierdzewnej (zlewozmywaki
kuchenne), szkła, plastiku, glazury, umywalek, wanien, kabin prysznicowych, armatury
łazienkowej i innych. Czyszczonym powierzchniom przywraca połysk, łatwo się
spłukuje, nie rysuje powierzchni, pozostawia świeży zapach.

Dodatkowe informacje
Wszystkie produkty dostępne są w e-sklepie: www.unia.pl

Nazwa firmy
Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Nacisnąć gładkie powierzchnie na nakrętce i przekręcić w lewo. Nanieść
bezpośrednio lub za pośrednictwem wilgotnej gąbki cienką warstwę płynu na
czyszczoną powierzchnię, pozostawić na 2-5 minut, spłukać dokładnie wodą i wytrzeć
do sucha, aby uzyskać lśniącą powierzchnię. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń
pozostawić na powierzchni na 10 minut. Do mycia podłóg używać w rozcieńczeniu 50
ml płynu na 5 l wody. Uwaga: Nie używać do marmuru, drewna, powierzchni
porowatych i zniszczonych. Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi. Na
powierzchniach budzących podejrzenia lub wątpliwości co do możliwości uszkodzenia
przez płyn, przeprowadzić próbę w miejscach niewidocznych.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
500

Jednostka (tekst opisowy)
g

Informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Jednostka (specyficzna)
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Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 500

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 230
Wymagana szerokość na półce: 89
Wymagana głębokość na półce: 43

Waga
Waga brutto: 558

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 230
Szerokość: 89
Głębokość: 43

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

Adres zwrotny
Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy ul. Główna 14 61-005 Poznań tel. +48 61
87 70 331 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

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. W przypadku utrzymywania się działania
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza.

Języki na opakowaniu
litewski, polski, rosyjski, inne

Regulacje CLP
wykrzyknik: Uwaga

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Aktywny żel do mycia łazienek
Wariant: kamień i rdza
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