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Odplamiacz Ace tkaniny kolorowe 1 l
 

Cena: 13,53 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

10 sztuk

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

Sk?adniki5-15 % zwi?zki wybielaj?ce na bazie tlenu<5 % anionowe ?rodki powierzchniowo czynne, niejonowe ?rodki powierzchniowo czynne,fosfonianykompozycje zapachoweBenzyl salicylateButylphenyl methylpropionalHexyl cinnamal

 

Opis produktu

MarkaAceMarka standaryzowanaMarka - Ace
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Marketing

KontaktORBICO Sp. z o.o.Adres kontaktowyul. Wo?oska 5,02-675 WarszawaOpis produktu?wie?y zapachZapewniaj?cy higien?Usuwa brzydkie zapachyDelikatny i bezpieczny dla kolorówDodatkowe informacjewww.fatergroup.com

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieW przypadku plamPrzygotowanie wst?pne i pranie1. Wlej Ace kolor bezpo?rednio na plam?.2. Pozostaw na maks. 10 min.3. Upierz ze ?rodkiem pior?cym Ace kolorW przypadku trudnych plamPrzygotowanie** wst?pne i moczenie: Zalej plam? Ace kolor, a nast?pnie zanurz tkanin? w5 l wody z dodatkiem 100 ml Ace kolor (maksymalnie 1 godzina). Sp?ucz i kontynuuj pranienormalnie.W pralce1. Dodaj ?rodek pior?cy jak zwykle.2. Wlej Ace kolor bezpo?rednio do b?bna na pranie.3. Natychmiast rozpocznij pranie.W przypadku opó?nionego startu, umie?? dawk? Ace kolor w szufladce dozuj?cej na górzepralki.Za?aduj 4-5 kg / doza 100 mlZa?aduj 7 kg+ / doza 150 mlPranie r?czne1. Dodaj 100 ml Ace kolor do standardowego ?rodka pior?cego.2. Wrzu? pranie pozwól mu si? moczy? przez maksymalnie 1 godzin?.3. Dok?adnie wyp?ucz.Dla bezpiecznego prania: Aby uzyska? lepsze rezultaty na plamach z krwi, zawszeprzep?ucz je zimn? wod? przed praniem i nie stosuj przygotowania wst?pnego przy u?yciuAce kolor. **Aby unikn?? uszkodze?, nie nale?y stosowa? przygotowania wst?pnego wprzypadku metalowych cz??ci lub plam rdzy. Nie nale?y ich równie? wystawia? nadzia?anie promieni s?onecznych przed sp?ukaniem. Nie mieszaj Ace ze ?rodkiempior?cym w tej samej szufladzie. Je?li masz w?tpliwo?ci co do odporno?ci kolorów, spróbujzastosowa? Ace na niewidocznej cz??ci tkaniny. W razie przypadkowego rozlania produktusp?ucz wod?. Ace mo?e by? równie? u?yty do delikatnych mebli z wy??czeniem tychwymagaj?cych prania chemicznego. Nie u?ywaj na dywanach. Post?puj zgodnie zinstrukcjami prania za??czonymi na metce.PrzechowywanieData wa?no?ci: 24 miesi?ce od daty produkcji

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania1l ?Wymiar liczbowyWymiar liczbowy - 1
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

318

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - LitrówKrajKraj pochodzenia - W?ochyRodzaj opakowaniaTyp - Butelka plastikowaWagaWaga brutto - 1124Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 318Szeroko?? - 90G??boko?? - 75PochodzenieTekst dowolny o pochodzeniu - Wyprodukowano we W?oszech 

 

Obs?uga klienta

Adres producentaFater S.P.A.Via Mare Adriatico,12265010 Spoltore,Pescara (Italia)Adres zwrotnyORBICO Sp. z o.o.ul. Wo?oska 5,02-675 WarszawaSerwis Konsumencki: +48 223072272,consumerservice.pl@ace.infoAdres importeraORBICO Sp. z o.o.ul. Wo?oska 5,02-675 WarszawaAdres dystrybutoraORBICO Sp. z o.o.ul. Wo?oska 5,02-675 WarszawaTelefon kontaktowy+48 223072272Email kontaktowyconsumerservice.pl@ace.info

 

Rozszerzone dane

Regulacje CLPwykrzyknik - UwagaOstrze?enie dotycz?ce bezpiecze?stwaACE tkaniny kolorowe odplamiacz. UWAGA. Dzia?a dra?ni?co na skór?. Dzia?a dra?ni?cona oczy. Chroni? przed dzie?mi. W PRZYPADKU DOSTANIA SI? DO OCZU: Ostro?niep?uka? wod? przez kilka minut. Wyj?? soczewki kontaktowe, je?eli s? i mo?na je ?atwousun??. Nadal p?uka?. W przypadku utrzymywania si? dzia?ania dra?ni?cego na oczy:Zasi?gn?? porady/zg?osi? si? pod opiek? lekarza. W PRZYPADKU PO?KNI?CIA: Wprzypadku z?ego samopoczucia skontaktowa? si? Z O?RODKIEM ZATRU?/ lekarzem. Wrazie konieczno?ci zasi?gni?cia porady lekarza nale?y pokaza? pojemnik lub etykiet?. WPRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR?: Umy? du?? ilo?ci? wody. Dok?adnie umy? r?ce pou?yciu. Nie miesza? z innymi ?rodkami wybielaj?cymi. Butelk? przechowywa? w pozycjipionowej, w ciemnym i ch?odnym miejscu. Utleniona woda mo?e tymczasowo iodwracalnie zadzia?a? na skór? (np. wybieli? j?).J?zyki na opakowaniupolskirumu?skiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna - OdplamiaczWariant - tkaniny kolorowe
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