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Płyn uniwersalny Ajax Floral Fiesta Kwiaty Bzu 1 l
 

Cena: 9,16 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

12 sztuk

Producent Colgate

Opis produktu
 

Ajax Floral Fiesta Kwiaty Bzu płyn uniwersalny 1l

Marka
Ajax

Marka standaryzowana
Marka: Ajax

Opis produktu
Lśniąco czyste powierzchnie z płynem uniersalnym Ajax Kwiaty Bzu z linii Floral Fiesta,
który wypełnia Twój dom naturalną świeżością nawet przez 24 h.

Dodatkowe informacje
Płyn uniwersalny Ajax Kwiaty Bzu z linii Floral Fiesta to połączenie skuteczności ze
świeżością. Zawiera kompozycję zapachową wzbogaconą o naturalne ekstrakty z
kwiatów i olejki eteryczne. Uwalnia aromat kwiatów bzu, który wypełnia Twój dom
naturalną świeżością nawet przez 24 h. Ajax pomaga dokładnie czyścić wszystkie
zmywalne powierzchnie, pozostawiając je lśniące, bez potrzeby szorowania, ani
spłukiwania. Jednocześnie chroni delikatne powierzchnie, takie jak marmur, czy
ceramika. W duchu idei Zero Waste, środki czyszczące Ajax produkowane są w sposób
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odpowiedzialny w fabrykach, które ograniczają zużycie energii i wody. Ajax zmienia się
dla Ciebie!

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Do codziennego czyszczenia zmywalnych powierzchni stosować 2
nakrętki produktu na 6l wody. Nie wymaga spłukiwania.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
1000

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 1000

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 265
Szerokość na półce: 61
Głębokość na półce: 112

Waga od dostawcy
Waga brutto: 1050

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
Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
OCZU: Ostrożnie opłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są
i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymania się działania
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnij lub etykietę.
Zawiera: Glutaral. Może wywołać reakcję alergiczną.

Identyfikacja
SKU: 61021805

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Cleaners Liquid / Gel

SEO Tags
Search Tag: uniwersalny środek do czyszczenia podłóg; środek do czyszczenia podłóg
laminowanych; środek do czyszczenia parkietów; środek do czyszczenia parkietu;
środek do czyszczenia podłóg drewnianych; środek do czyszczenia podłóg twardych;
płyn do czyszczenia podłóg; środki do czyszczenia podłóg kamiennych; środki do
czyszczenia podłóg drewnianych; ekologiczny środek do czyszczenia podłóg; płyn do
podłóg; płyn uniwersalny; ajax płyn uniwersalny
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