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Pranie ręczne szampon do dużych powierzchni dywanów
Vanish Clean & Fresh Cytryna 500 ml
 

Cena: 16,05 PLN

Opis słownikowy

Producent Benckiser

Opis produktu
 

Vanish Oxi Action Szampon do dywanów i tapicerek cytrynowy 500 ml

Składniki

Marka
Vanish

Cechy
usuwa 5 x więcej zabrudzeń w porównaniu do samego odkurzania, zwalcza brzydkie
zapachy, czyści & zmiękcza, czyszczenie ręczne

Marka standaryzowana
Marka: Vanish

Podmarka
Podmarka: Oxi Action

Adres kontaktowy
ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
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Opis produktu
Vanish Oxi Action Szampon do dywanów i tapicerek cytrynowy 500 ml Vanish szampon
do dywanów i tapicerek do prania ręcznego cytrynowy, który usuwa 5 razy więcej
zabrudzeń niż samo odkurzanie*! Idealny do czyszczenia korytarzy, schodów i
przedsionków, a także do tapicerki. Zalety produktu: • Usuwa 5 razy więcej zabrudzeń
niż samo odkurzanie.* • Zwalcza brzydkie zapachy. • Wyjątkowo zmiękcza. • Nadaje
świeżość. • Usuwa 3x więcej sierści zwierząt. *W porównaniu do samego odkurzania,
gdy produkt jest stosowany zgodnie z instrukcją użycia na dywany wykonane w 100% z
poliamidu lub w 90% z wełny i 10% z poliamidu. Jak używać szamponu Vanish? 1.
Odkurz dywan. 2. Dodaj szampon do dywanów Vanish do wody (maks. 40°C) w
stosunku 1:9. 3. Wymieszaj do powstania piany i rozprowadź równomiernie. 4.
Pozostaw do wyschnięcia i ponownie odkurz dywan. Informacje dotyczące
bezpieczeństwa: Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności
zasiągnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce
po użyciu. 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 POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Nie niepokoić się, jeśli w wyniku
kontaktu ze skórą nastąpi jej zbielenie. Efekt zbielenia jest czasowy i odwracalny. W
przypadku zachlapania natychmiast spłukać dużą ilością wody. W przypadku wrażliwej
skóry zaleca się stosować rękawice ochronne. Nie mieszać z innymi produktami.
Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, również podczas odkurzania.
Trzymać dzieci i zwierzęta z dala w trakcie używania i odkurzania. Zawartość/pojemnik
usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,
krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Składniki: 
Dodatkowe informacje
Informacje o składnikach: www.rbeuroinfo.com www.cleanright.eu

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

Logotypy stron trzecich
Cleanright.eu, Green Dot

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia na dywanach i tapicerkach Odkurz Mieszaj do powstania piany
Rozprowadź równomiernie pianę, nie przemocz Pozostaw do wyschnięcia Odkurz
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Zalecenia: - Zawsze testuj niepozorny obszar dywanu pod kątem trwałości koloru -
Używaj tylko piany, nadmierne zwilżenie może spowodować skurczenie lub plamienie -
Pozostaw do wyschnięcia przed odkurzaniem - Nie przemaczaj - Nie stosuj na
materiałach z aksamitu, pokrytych brokatem, skórze ekologicznej, skórze, tkaninach z
wykończeniami metalowymi ani nienadających się do czyszczenia na mokro. - Nie
używaj w maszynach do czyszczenia dywanów - Do czyszczenia maszyn do dywanów
użyj szamponu Vanish Carpet Care & Upholstery Machine Shampoo

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
500

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Recykling - pozostały tekst

Średnia miara
Średnia miara (e)

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 500

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 219
Szerokość na półce: 47
Głębokość na półce: 93

Waga od dostawcy
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Waga brutto: 540

Jednostka sprzedażowa - od dostawcy
Wysokość: 219
Szerokość: 47
Głębokość: 93

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
Vanish Gold Czyszczenie ręczne Clean & Fresh Cytrynowy Szampon do dużych
powierzchni dywanów UWAGA. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W
razie konieczność zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Dokładnie umyć ręce po użyciu. 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 POŁKNIĘCIA: W
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przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Nie niepokoić się, jeśli w wyniku kontaktu ze skórą nastąpi jej zbielenie. Efekt zbielenia
jest czasowy i odwracalny. W przypadku zachlapania natychmiast spłukać dużą ilością
wody. W przypadku wrażliwej skóry zaleca się stosować rękawice ochronne. Nie
mieszać z innymi produktami. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio
oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i
międzynarodowymi przepisami. Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
również podczas odkurzania. Trzymać dzieci i zwierzęta z dala w trakcie używania i
odkurzania.

Słowa kluczowe SEO

Regulacje CLP
wykrzyknik: Uwaga

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Szampon do dywanów i tapicerek
Wariant: cytrynowy
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