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Płyn do odkamieniania Ludwik 250 ml
 

Cena: 7,64 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

Ludwik Płyn do odkamieniania 250 ml

Składniki
> 30 % kwas cytrynowy

Marka
Ludwik

Cechy
szybki i skuteczny, nie pozostawia zapachu i smaku, do urządzeń gospodarstwa
domowego

Marka standaryzowana
Marka: Ludwik

Adres kontaktowy
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

Opis produktu
Preparat przeznaczony do usuwania kamienia i osadów wapiennych z czajników,
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grzałek, żelazek i ekspresów. Preparat można także zastosować do usuwania osadów
wapiennych z garnków.

Kontakt
GRUPA INCO S.A.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Przygotować roztwór 50 ml preparatu na 1 litr wody. Następnie
przeprowadzić czyszczenie zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. W przypadku
braku instrukcji lub dokładnych wytycznych należy wlać roztwór i uruchomić
urządzenie, a następnie pozostawić na około 30 minut. Po tym czasie wylać roztwór, a
urządzenie dokładnie wypłukać wodą. W przypadku trwałych osadów czynność
powtórzyć. Podczas odkamieniania czajników, po usunięciu osadów wapiennych, wylać
wodę z dwóch kolejnych cykli pracy urządzenia. Uwaga: W przypadku sprzętu AGD
zawsze należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Nie stosować preparatu na
powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów (chromowany i niechromowany mosiądz,
emalie, aluminium, kamień naturalny i sztuczny oraz przedmioty z tworzywa
sztucznego nieodpornego na kwasy), ponieważ mogą ulec uszkodzeniu.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
250

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Kraj
Kraj pochodzenia: Polska

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy
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Wymiar liczbowy: 250

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Polsce

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 195
Szerokość na półce: 62
Głębokość na półce: 35

Waga od dostawcy
Waga brutto: 329

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy
Wysokość: 195
Szerokość: 62
Głębokość: 35

Adres producenta
GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa tel. 22 711 59 00
info.produkty@inco.pl www.inco.pl, www.ludwik.pl

Adres zwrotny
GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa tel. 22 711 59 00
info.produkty@inco.pl www.inco.pl, www.ludwik.pl

Telefon kontaktowy
22 711 59 00

Email kontaktowy
info.produkty@inco.pl

Adres internetowy
www.inco.pl, www.ludwik.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Ludwik płyn do odkamieniania Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Może powodować
podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności
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zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu
warunki do swobodnego oddychania. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich
pojemników zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
wykrzyknik: Uwaga

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Płyn do odkamieniania
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