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Płyn czyszcząco-dezynfekujący Domestos 24H Plus Citrus
Fresh 1250 ml
 

Cena: 12,45 PLN

Opis słownikowy

Producent Unilever

Opis produktu
 

Domestos 24H Plus Citrus Fresh Płyn czyszcząco-dezynfekujący 1250 ml

Składniki
<5% związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne,
kationowe środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycja zapachowa

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Domestos 24h Plus zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący.

Marka
Domestos

Marka standaryzowana
Marka: Domestos

Opis produktu
Zabija bakterie, wirusy i grzyby. Dezynfekuje, czyści, wybiela. Nowa ulepszona formuła z
opatentowanymi molekułami higieny przylega do powierzchni toalety dłużej, nawet po
spłukaniu. Stosowany codziennie pomaga chronić Twoją rodzinę przed rozpylanymi
zarazkami podczas spłukiwania wody.
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O marce
Domestos wspiera UNICEF Każda butelka pomaga UNICEF nie promuje żadnej marki
ani produktu. Domestos dobrowolnie wspiera UNICEF.

Pozostałe informacje
Numer pozwolenia MZ: 4678.11. Zawiera substancję czynną: podchloryn sodu: 4,5 g /
100 g.

Dodatkowe informacje
www.cleanright.eu Dobrowolna inicjatywa A.I.S.E. w zakresie zrównoważonego
rozwoju.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: By otworzyć: ściśnij nakrętkę w oznaczonych miejscach na bokach i
przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po użyciu: przekręć w
kierunku ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie. Dezynfekcja -
nierozcieńczony: Proces dezynfekcji poprzedzić myciem powierzchni. Działanie
bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze i wirusobójcze - po 15 min. Na
powierzchniach nieumytych: po 30 min. Muszle toaletowe: rozprowadzić równomiernie
pod górną krawędzią muszli (około 80 ml), pozostawić na noc by zabić zarazki, spłukać.
Wlot studzienki wanny, umywalki: wlać, aby wydezynfekować i usunąć przykry zapach.
Pozostawić na noc, spłukać. Przed użyciem na delikatnych powierzchniach (wanny,
umywalki) sprawdzić najpierw w mało widocznym miejscu. Dezynfekcja rozcieńczony:
Proces dezynfekcji poprzedzić dokładnym myciem powierzchni/materiałów. Duże
powierzchnie (np. podłogi, kafelki, powierzchnie robocze): działanie bakteriobójcze,
grzybobójcze, wirusobójcze - po 15 minutach. Dodać 80 ml płynu (1 nakrętka = 15 ml)
do 5 l wody. Ściereczki i gąbki do mycia naczyń: dodać 30 ml płynu do pół wiadra wody.
Spłukać wodą pitną. Szpitale i inne zakłady opieki zdrowotnej (powierzchnie czyste,
wolne od zanieczyszczeń organicznych): działanie bakteriobójcze, grzybobójcze,
wirusobójcze. Powierzchnie dokładnie umyć przed przystąpieniem do dezynfekcji. Aby
zdezynfekować należy rozcieńczyć preparat w proporcji 1:3 (1 część Domestos: 2
części wody). Spłukać po 15 min. Wybielanie - rozcieńczony: Białe tkaniny: dodać 20 ml
płynu do 5 l zimnej wody. Moczyć przez noc, dokładnie wypłukać po użyciu. W
przypadku wszelkich ubiorów stosować wyłącznie po rozcieńczeniu. Zalecenia: Stosuj
zgodnie z zaleceniami. Nie używać na emalii i powierzchniach metalizowanych
(chromowanych, pozłacanych, itp.). Nie używać do jedwabiu, wełny, tkanin kolorowych,
sztucznych i innych delikatnych materiałów, skóry lub na naczyniach o specjalnej
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powierzchni (np. ogniotrwałej). Zawsze odnosić się do instrukcji producenta. W
przypadku wylania się płynu, natychmiast dokładnie zmyć powierzchnię czystą wodą.
Po użyciu umyć ręce. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym miejscu
w pozycji pionowej. Odpowiedni do stosowania w gospodarstwach domowych
posiadających szambo. Odpady i odpady pojedynczych opakowań traktować jak
odpady z gospodarstwa domowego. Pomieszczenie wietrzyć do zaniku
charakterystycznego zapachu. Nie stosować nierozcieńczonego produktu na
podłogach.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
1250

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Średnia miara
Średnia miara (e)

Informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Opakowanie plastikowe

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 1250

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 332
Wymagana szerokość na półce: 91
Wymagana głębokość na półce: 70
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Waga
Waga brutto: 1421

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 332
Szerokość: 91
Głębokość: 70

Adres producenta
Dystrybutor: Unilever Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa Polska

Adres zwrotny
Unilever Polska Sp. z o.o. skr. poczt 315 00-987 Warszawa 4 "Domestos" Infolinia: 801
610 610, koszt: 1 impuls za każdą rozpoczętą minutę połączenia www.unilever.com

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenia: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa drażniąco na oczy i
skórę. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać zrzutów do
środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Uwaga! Nie
stosować razem z innymi produktami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).
Pierwsza pomoc: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -
pokaż opakowanie lub etykietę. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyj natychmiast
dużą ilością wody. Jeśli poczujesz się źle po wdychaniu oparów, wyjdź na świeże
powietrze. Xi Drażniący N Niebezpieczny dla środowiska

Języki na opakowaniu
angielski, polski

Język produktu
Główny język opisu: angielski
Język danych: polski
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Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed
każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu.
 

Galeria
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