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Płyn do szyb Ajax Optimal 7 Multi Action 500 ml
 

Cena: 10,95 PLN

Opis słownikowy

Producent Colgate

Opis produktu
 

Ajax Triple Action płyn do szyb ze spryskiwaczem 500ml

Marka
Ajax

Marka standaryzowana
Marka: Ajax

Opis produktu
Lśniąco czyste okna z płynem do szyb Ajax Triple Action, z formułą potrójnego
działania. Zapewnia 100% efektu bez smug.

Dodatkowe informacje
Odkryj moc potrójnego działania i uzyskaj lśniącą czystość szklanych i laminowanych
powierzchni dzięki płynowi do szyb Ajax Triple Action. Formuła potrójnego działania z
łatwością usuwa brud i tłuszcz, utrudnia osadzanie się pary wodnej oraz pozostawia
powierzchnie w 100% wolne od smug. Płyn do mycia szyb Ajax został wykonany w
przemyślany sposób, w 99% ze składników pochodzenia naturalnego. Butelka została
wykonana w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu, który można ponownie
poddać recyklingowi razem z rozpylaczem. Spraw, by czyszczenie szyb było super
proste, używając wspaniałego Ajax Triple Action.
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Przygotowanie i stosowanie
Spryskać 20 cm od powierzchni. Wytrzeć czystą, suchą szmatką. W przypadku
ekranów komputerowych i telewizyjnych postępiuj zgodnie ze wskazaniami producenta
zawartymi w instrukcji.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
500

Jednostka (tekst opisowy)
ml TRIG

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 500

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 262
Szerokość na półce: 44
Głębokość na półce: 109

Waga od dostawcy
Waga brutto: 550

Adres producenta
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

Adres zwrotny
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa
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Telefon kontaktowy
(48) (22) 32 82 223

Adres internetowy
https://www.colgate.pl/

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Nie pryskać w kierunku oczu I twarzy.

Identyfikacja
SKU: 61019171

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Cleaners Glass

SEO Tags
Search Tag: mycie okien, mycie okien w pobliżu, środek do czyszczenia upvc, najlepszy
sposób na mycie okien, mycie okien, mycie okien teleskopowych, usługi mycia okien,
najlepszy płyn do mycia okien, najlepsze mycie szyb, najlepszy płyn do mycia okien
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