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Ściereczki nawilżane Presto do czyszczenia i dezynfekcji
toalet (48 sztuk) x 4 opakowania
 

Cena: 28,03 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

14 sztuk

Producent HARPER HYGIENICS

Opis produktu
 

UWAGA! BARDZO OKAZYJNA CENA Z UWAGI NA KRÓTKI
SUGEROWANY TERMIN U?YCIA PRODUKTU - 12.2022

 

Presto Ściereczki nawilżane do toalet 48 sztuk

Składniki
<5% kationowe, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa,
Citral, Limonene

Marka
Presto

Cechy
2w1 ściereczka + płyn czyszczący, zabija 99,9% bakterii, antybakteryjny, czyści i
dezynfekuje, świeży zapach
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Marka standaryzowana
Marka: Presto

Adres firmy
ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa

Opis produktu
Ściereczki nawilżane Presto do toalet: - do szybkiego skutecznego czyszczenia i
dezynfekcji toalet i sanitariatów - zabijają 99,9% bakterii dzięki specjalnie opracowanej
kompozycji substancji czynnych - skutecznie usuwają zabrudzenia toalet dzięki
zawartości kationowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych -
pozostawiają przyjemny i świeży zapach oraz higieniczną czystość - idealne w domu, w
pracy i w podróży

O marce
Presto szybko i prosto Presto to szeroka gama specjalistycznych ściereczek
nawilżanych, które pozwalają utrzymać w czystości cały dom: do różnych powierzchni
oraz: do łazienki, do kuchni, do szyb i luster, do mebli drewnianych, do podłóg, do mebli
skórzanych. 87% konsumentek uważa, że ściereczki Presto to najwygodniejszy sposób
na szybkie porządki (badanie Millward&Brown, grudzień 2013)

Nazwa firmy
Harper Hygienigs S.A.

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Dokładnie przetrzeć czyszczone powierzchnie. Efekt biobójczy
następuje w czasie 5 min. Po użyciu umyć ręce. Nie do higieny osobistej.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
Ilość produktu w opakowaniu: 48 szt.

Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału: 7 - Inne (Tworzywa sztuczne)

Rodzaj opakowania
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Typ: Opakowanie

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 208
Wymagana szerokość na półce: 111
Wymagana głębokość na półce: 37

Waga
Waga brutto: 192

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 208
Szerokość: 111
Głębokość: 37

Liczba użyć
Liczba czynności użycia. sztuk/sztuki 48

Rodzaj jednostki
sztuk

Liczba jednostek
Liczba jednostek: 48

Adres zwrotny
Podmiot odpowiedzialny: Harper Hygienigs S.A. ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa
tel. (+48 25) 759 84 00 www.prestoclean.pl Zakład Produkcyjny: ul. Gen. K.
Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Telefon kontaktowy
(+48 25) 759 84 00

Adres internetowy
www.prestoclean.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Presto do toalet. Ściereczki nawilżane do czyszczenia i dezynfekcji toalet poza
obszarem klinicznym. Działają bakteriobójczo. Nr pozwolenia: 6142/15. Substancje
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czynne w 100 g nawilżonych ściereczek: propan-2-ol: 3,2 g, chlorek
didecylodimetyloamonu: 0,5 g. Uwaga Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
dziećmi. Stosować ochronę oczu/twarzy. 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. Pierwsza pomoc: W przypadku
kontaktu z oczami wyjąć szkła kontaktowe i płukać oczy wodą przez kilka minut. W
przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą. W przypadku połknięcia
zapewnić pomoc lekarską. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć natychmiast dużą
ilością wody. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem. W przypadku
długotrwałego narażenia na wdychanie produktu zapewnić dostęp świeżego powietrza.
W przypadku kontaktu z oczami może wystąpić podrażnienie, pieczenie,
zaczerwienienie lub łzawienie. W przypadku długotrwałego kontaktu ze skórą może
wystąpić podrażnienie, zaczerwienienie, wysuszanie lub pękanie skóry. Produkt
przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchych, wentylowanych,
nienasłonecznionych pomieszczeniach. Opakowanie i produkt podlega systemowi
odbioru odpadów komunalnych. Nie wyrzucać do toalety.

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
wykrzyknik: Uwaga

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Ściereczki nawilżane do toalet
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