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Płyn czyszcząco-dezynfekujący Domestos 24H Plus Pine
Fresh 5 l
 

Cena: 42,12 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

1 sztuka

Producent Unilever

Opis produktu
 

 

Domestos Professional 24H Plus Pine Fresh XXL Płyn czyszcząco-dezynfekujący 5 l

Składniki
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki powierzchniowo
czynne, mydło, dezynfektanty, kompozycje zapachowe

Marka
Domestos

Marka standaryzowana
Marka: Domestos

Adres firmy
Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Opis produktu
Domestos jest zagęszczonym płynem do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni w
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pomieszczeniach sanitarnych oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni w szpitalach i
innych placówkach służby zdrowia. Dzięki zagęszczonej konsystencji, produkt dłużej
przywiera do czyszczonej powierzchni. Skuteczny przeciwko bakteriom, wirusom i
grzybom.

Dodatkowe informacje
www.cleanright.eu

Informacje dotyczące znaków towarowych
Domestos jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym przez firmę
Diversey na podstawie licencji.

Nazwa firmy
Diversey Polska Sp. z o.o.

Logotypy stron trzecich
A.I.S.E., Cleanright.eu, Green Dot

Przygotowanie i stosowanie
Muszle toaletowe: Produkt rozprowadzić równomiernie pod górną krawędzią (około 80
ml), pozostawić na 15 minut (w przypadku silnych zabrudzeń zaleca się pozostawienie
na noc), spłukać. Wanny, umywalki, zlewy: Produkt rozprowadzić równomiernie po
powierzchni, dokładnie spłukać wodą po 15 minutach. Duże powierzchnie (np.: podłogi,
kafelki): Sporządzić roztwór stosując 100 ml płynu na 5 litrów wody i myć za pomocą
mopa lub szmatki. Pozostawić na powierzchni przynajmniej przez 15 minut, po czym
spłukać wodą. Na podłogach nie stosować produktu w postaci nierozcieńczonej.
Wybielanie tkanin: 20 ml płynu dodać do 5 litrów zimnej wody. Tkaniny moczyć przez
noc, a następnie dokładnie wypłukać czystą wodą. Produkt stosować tylko w postaci
rozcieńczonej, tkaniny namaczać w plastikowych pojemnikach. Uwaga: produktu nie
stosować na emalii i powierzchniach metalizowanych (chromowanych, pozłacanych,
itp.). Nie używać w postaci nierozcieńczonej na podłogach. Nie stosować na meblach,
do wykładzin, jedwabiu, wełny, tkanin kolorowych, syntetycznych i innych delikatnych
materiałów, skóry lub na tkaninach o specjalnej powierzchni (np.: ogniotrwałej). Zawsze
należy stosować się do instrukcji producenta danej tkaniny. W przypadku rozlania
produktu, powierzchnię natychmiast zmyć dokładnie czystą wodą oraz spłukać ręce.
Przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę informacyjną.

Przechowywanie
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okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
5

Jednostka (tekst opisowy)
l

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Litrów

Kraj
Kraj pochodzenia: Produkt UE

Rodzaj opakowania
Typ: Opakowanie plastikowe

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 5

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: UE

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 259
Szerokość na półce: 142
Głębokość na półce: 185

Waga od dostawcy
Waga brutto: 5730

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

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


 
szybkikoszyk_pl

Jana Styki 11, Piła
693443849

 

Wysokość: 259
Szerokość: 142
Głębokość: 185

Adres zwrotny
Podmiot odpowiedzialny: Diversey Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305
Warszawa 22/328-10-00 www.diversey.com

Telefon kontaktowy
223281000

Adres internetowy
www.diversey.com

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Powoduje
poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy
wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować korozję metali. Nie wdychać
par. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu lub ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub 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. Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Instrukcje dotyczące
bezpiecznego postępowania z produktem znajdują się na karcie charakterystyki. Przed
użyciem przeczytaj ulotkę informacyjną. Produkt przeznaczony do profesjonalnego
stosowania. Produkt biobójczy, zawiera substancję czynną: 45 g/Kg podchlorynu sodu.
Pozwolenie na obrót nr 3777/09.

Języki na opakowaniu
inne, polski

Regulacje CLP
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
środowisko: Niebezpieczeństwo

Język produktu
Język danych: polski
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Główny język opisu: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Płyn czyszcząco-dezynfekujący
Wariant: Pine Fresh

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed
każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu.

 
 

Galeria
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