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Płyn do czyszczenia zmywarki Finish 250 ml
 

Cena: 15,85 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

24 sztuki

Producent Benckiser

Opis produktu
 

Finish Płyn do czyszczenia zmywarki 250 ml

Składniki
5-15 %: niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa

Marka
Finish

Cechy
100 % higienicznej czystości: usuwa ukryty brud i kamień**, **2 razy silniejsza moc
odtłuszczania w porównaniu do użycia samych tabletek Finish Powerball Power

Marka standaryzowana
Marka: Finish

Adres kontaktowy
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Opis produktu
Czy dbasz o swoją zmywarkę tak, jak ona dba o Twoje naczynia? Dzień po dniu podczas
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jej intensywnej pracy tłuszcz i kamień zbierają się w ukrytych częściach: filtrach,
ramionach spryskiwaczy, a nawet w rurach. Zmywarka działa w pełni wydajnie jeżeli
przynajmniej raz w miesiącu stosujesz płyn do czyszczenia zmywarki Finish, który
dzięki swojej dwuwarstwowej formule usuwa wszystkie niechciane zabrudzenia.
Warstwa niebieska zwalcza tłuszcz i pozostawia świeży zapach, zaś przezroczysta
usuwa osady wapienne utrudniające pracę zmywarki. Dla 100% skuteczności
czyszczenia! Sposób użycia: Przed użyciem płynu do czyszczenia zmywarek opróżnij
całkowicie urządzenie. Zerwij naklejkę z korka czyścika (nie odkręcaj całej nakrętki).
Włóż butelkę otwarciem do dołu, do koszyka na sztućce lub nadziej ją na wspornik do
talerzy talerze. Ustaw program na intensywne zmywanie (minimum 65 stopni °C) i
włącz zmywarkę bez naczyń. • Likwiduje tłuszcz i inne nieczystości. • Poprawia
działanie zmywarki • Usuwa osady z kamienia • Czyści ukryte części zmywarki •
Neutralizuje nieprzyjemne zapachy

O marce
Marka Finish zajęła #1 miejsce w kategorii produktów do Automatycznego Zmywania
Naczyń pod względem sprzedaży wartościowej na obszerze UE (z wyłączeniem Cypru,
Finlandii, Luksemburga, Malty), w poprzednim roku kalendarzowym. Nielsen, sprzedaż
detaliczna.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o składnikach: www.rbeuroinfo.com

Kontakt
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.

Logotypy stron trzecich
Green Dot

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia 1 butelka = 1 aplikacja Stosuj raz na 3 miesiące. 1. Usuń naklejkę,
pozostawiając korek. 2. Umieść butelkę do góry dnem w dolnym koszu. 3. Używaj w
pustej zmywarce. Uruchom pustą zmywarkę - włącz cykl o możliwie najwyższej
temperaturze (tj. intensywny, cykl przeznaczony dla garnków, patelni itp.). Pasuje do
wszystkich zmywarek. Nie dodawaj detergentu.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia
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Rozmiar opakowania
250

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Recykling - pozostały tekst

Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
1 czyszczenie

Średnia miara
Średnia miara (e)

Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 20 - Tektura falista

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 250

Liczba użyć
Liczba czynności użycia. użyć/użycia 1

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 124
Szerokość na półce: 137
Głębokość na półce: 31

Waga od dostawcy
Waga brutto: 302
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Jednostka sprzedażowa - od dostawcy
Wysokość: 124
Szerokość: 137
Głębokość: 31

Adres zwrotny
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)

Adres dystrybutora
RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)

Telefon kontaktowy
Infolinia: 22 541 91 15

Numer fax

Email kontaktowy

Adres internetowy

Media społecznościowe

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Finish Hygienic Clean. Płyn do czyszczenia zmywarki. Regular. Niebezpieczeństwo.
Zawiera TRIDECETH-3. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na
skórę. Chronić przed dziećmi. Nie połykać. W przypadku połknięcia produktu należy
zasięgnąć porady lekarza. 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/lekarzem. W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W razie konieczności
zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik
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usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,
krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

Słowa kluczowe SEO

Regulacje CLP
działanie żrące: Brak hasła ostrzegawczego

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Płyn do czyszczenia zmywarki
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