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Płyn dezynfekujący do mycia łazienek Tytan kamień i rdza
spray 500 g
 

Cena: 7,73 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Unia

Opis produktu
 

Sk?adnikiZawiera: mniej ni? 5 %: niejonowych ?rodków powierzchniowo czynnych, anoniowych?rodków powierzchniowo czynnych, substancj? dezynfekuj?c?, kompozycj? zapachow?,DMDM Hydantoin

 

Opis produktu

Nazwa produktu NielsenIQ BrandbankTytan P?yn dezynfekuj?cy do mycia ?azienek kamie? i rdza spray 500 gMarkaTytanCechyzabija 99,99 % bakterii i grzybówusuwa osady i kamie?czy?ci bez szorowaniaNajlepszy Produkt - Wybór Konsumentów 2021 srebny medalzastosowanie: w warunkach domowych i HoReCaMarka standaryzowanaMarka - Tytan
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Marketing

KontaktZak?ady Chemiczne „UNIA" Spó?dzielnia PracyAdres kontaktowy61-005 Pozna?ul. G?ówna 14,Opis produktuP?yn do czyszczenia i dezynfekcji ?azienki Tytan - sprayPreparat przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji wszystkich powierzchni ?azienkowych wwarunkach przemys?owych i domowych oraz zak?adach u?yteczno?ci publicznej. Produktprzeznaczony do dezynfekcji powierzchni niemaj?cych kontaktu z ?ywno?ci?. Skutecznielikwiduje bakterie (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,Enterococcus hirae) i grzyby (Candida albicans, Aspergillus Niger).Dodatkowe informacjeWszystkie produkty s? dost?pne w e-sklepie na: www.unia.pl

 

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ

Przechowywa? w temperaturze otoczenia

Przygotowanie i stosowanieSposób u?ycia: Czyszczenie: Przekr?ci? ko?cówk? do pozycji „ON”. Spryska? zabrudzon?powierzchni? , a nast?pnie wytrze?. Dezynfekcja: niewielk? ilo?ci? p?ynu zwil?y? czyst?powierzchni?. Po min. 20 minutach wytrze? i zetrze? wilgotn? g?bk?. Uwaga: Nie u?ywa?do marmuru, drewna, powierzchni porowatych i zniszczonych. Nie miesza? z innymi?rodkami czyszcz?cymi. Na powierzchniach budz?cych podejrzenia lub w?tpliwo?ci, co domo?liwo?ci uszkodzenia przez p?yn, przeprowadzi? prób? w miejscach niewidocznych.PrzechowywaniePrzechowywa? w temp. od +5°C do +35°C.

 

Opakowanie
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Rozmiar opakowania500gWymiar liczbowyWymiar liczbowy - 500Rodzaj materia?u opakowaniaAerozol - 2 - HDPE
Wymiar
Wymagana wysoko?? na pó?ce (mm)

256

(Zasady Wymiarowania Opakowa? GS1) Jednostka (specyficzna)Jednostka (specyficzna) - GramówRodzaj opakowaniaTyp - AerozolWagaWaga brutto - 590Jednostka sprzeda?owaWysoko?? - 256Szeroko?? - 116G??boko?? - 46 
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