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Żel do zmywarek All in one Ludwik 750 ml
 

Cena: 21,45 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

 

Ludwik All in one Żel do zmywarek 750 ml (30 cykli mycia)

Składniki
5-15% fosforany, 5-15% polikarboksylany, <5% niejonowe środki powierzchniowo
czynne, <5% fosfoniany, enzymy, kompozycja zapachowa, konserwant
(Methylchloroizothiazolinone, Methylizothiazolinone, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol)

Nazwa produktu uregulowana prawnie
Żel do zmywarek

Marka
Ludwik
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Marka standaryzowana
Marka: Ludwik

Podmarka
Podmarka: All in one

Adres firmy
ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa

Opis produktu
Mycie - Dzięki innowacyjnej formule żel usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia: tłuszcz,
plamy z kawy i herbaty, zaschnięte resztki jedzenia. Nabłyszczanie - Odpowiednio
dobrany skład sprawia, że naczynia lśnią krystalicznym blaskiem. Ochrona szkła i stali
nierdzewnej - Zawarte w formule składniki mineralne chronią szkło oraz stal nierdzewną
przed korozją i zapobiegają ich matowieniu. Ochrona zmywarki - Funkcja soli chroni
zmywarkę przed osadzaniem się kamienia, zapewniając jej sprawne działanie.
Neutralizator zapachów - Żel zawiera kompozycję zapachową, która jest
neutralizatorem (pochłaniaczem) charakterystycznych zapachów takich jak: cebula,
czosnek, ryba.

Company Name
GRUPA INCO S.A.

Logotypy stron trzecich - pozostały tekst
ISO 9001 - Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: Włożyć naczynia do zmywarki zgodnie z instrukcją producenta
zmywarki. Wlać 25 ml żelu do zbiorniczka znajdującego się wewnątrz zmywarki (ok. 2/3
jego pojemności). W przypadku bardzo zabrudzonych naczyń zaleca się napełnić żelem
cały pojemnik. W przypadku bardzo twardej wody (powyżej 21 dH), w celu poprawy
zdolności myjących, polecamy dodatkowe zastosowanie Ludwik soli ochronnej do
zmywarek oraz Ludwik płynu nabłyszczającego do zmywarek.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
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750

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
Zawartość butelki wystarcza na około 30 cykli mycia.

Informacje o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Kraj
Kraj produkcji: Polska

Rodzaj opakowania
Typ: Butelka plastikowa

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 750

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 283
Wymagana szerokość na półce: 99
Wymagana głębokość na półce: 63

Waga
Waga brutto: 966

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 283
Szerokość: 99
Głębokość: 63

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Polsce
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Liczba użyć
Liczba czynności użycia. Czynności umycia 30

Adres producenta
GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa

Adres zwrotny
GRUPA INCO S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa tel. +48 22 711 59 00
info.produkty@inco.pl www.inco.pl www.ludwik.pl

Telefon/Fax kontaktowy
227115900

Email kontaktowy
info.produkty@inco.pl

Adres internetowy
www.inco.pl, www.ludwik.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga: Chronić przed dziećmi. Zawiera mieszaninę poreakcyjną
5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować
wystąpienie reakcji alergicznej. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy
przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Języki na opakowaniu
polski

Język produktu
Główny język opisu: polski
Język danych: polski

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Żel do zmywarek
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