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Żel do czyszczenia łazienek Ajax 500ml
 

Cena: 9,90 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

24 sztuki

Producent Colgate

Opis produktu
 

Ajax Łazienka Żel do łazienek 500 ml

Składniki
lt/5% Anionowe Środki Powierzchniowo Czynne, Amfoteryczne Środki Powierzchniowo
Czynne, Niejonowe Środki Powierzchniowo Czynne

Marka
Ajax

Cechy
Eliminuje trudny do usunięcia kamień i osady z mydła., Dogłębnie higienizuje.

Marka standaryzowana
Marka: Ajax

Opis produktu
Eliminuje trudny do usunięcia kamień i osady z mydła, dogłębnie higienizuje.

Dodatkowe informacje
Żel do łazienki Ajax dzięki swojej skutecznej formule zwalcza wszystkie typowe dla
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łazienki zabrudzenia. Usuwa kamień i osad z mydła w łatwy sposób, bez konieczności
szorowania. Pozostawia powierzchnie czyste i błyszczące. Pozostawia w łazience
delikatny i świeży zapach czystości.

Przygotowanie i stosowanie
Duże powierzchnie (podłogi, kafelki): Rozpuścić około 70 ml żelu na 5L wody. Nie trzeba
spłukiwać. Małe powierzchnie (umywalka, prysznic, wc, bateria): Nałożyć bezpośrednio
bądź za pomocą gąbki. Pozostawić maksymalnie na 10 min, potem spłukać wodą. Nie
używać na wapiennych, marmurowych powierzchniach, porowatych, żeliwnych i
emaliowanych powierzchniach. Nie mieszać z produktami zawierającymi związki
chloru: mogą uwalniać niebezpieczne gazy (chlor). Nie zostawiać płynu na powierzchni
dłużej niż 10 min.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Trwałość po otwarciu
Trwałość po otwarciu. miesiąc/miesiące/miesięcy 24

Rozmiar opakowania
500

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 500

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 253
Szerokość na półce: 61
Głębokość na półce: 61
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Waga od dostawcy
Waga brutto: 545

Adres producenta
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

Adres zwrotny
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

Telefon kontaktowy
(48) (22) 32 82 223

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

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Środek czyszczący Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady
lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. 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.

Identyfikacja
SKU: GR02288A

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Cleaners Liquid / Gel

SEO Tags
Search Tag: środek do czyszczenia łazienki; środek do czyszczenia fug do płytek
łazienkowych; środek do czyszczenia łazienki; środek do czyszczenia podłóg w
łazience; ekologiczny środek do czyszczenia łazienki; środek do czyszczenia szkła
łazienkowego
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