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KENOTEK PRO Wheel Cleaner Ultra
1L - mycie felg, naturalne pH
Cena brutto

44,28 zł

Cena netto

36,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

CID LINES

Opis produktu
KENOTEK PRO Wheel Cleaner Ultra - preparat do mycia felg o neutralnym pH
Do mycia wszystkich rodzajów felg, bezpieczny o neutralnym pH. Wysoce skuteczny i bezpieczny produkt o neutralnym pH przeznaczony do
mycia i czyszczenia każdego rodzaju felg. Doskonale czyści pozostałości po pyłach, tłustych plamach, osadach mineralnych i rdzy z wszystkich
zmywalnych powierzchni.
Zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu poprzez utworzenie specjalnej bariery ochronnej na czyszczonej powierzchni.

Doskonale usuwa osady powstałe w procesie eksploatacji pojazdów. Skuteczny w usuwaniu osadów mineralnych, rdzy z pojazdów oraz ze
wszystkich zmywalnych powierzchni. Jest bezpieczny dla mytych powierzchni. W procesie mycia zabarwia na czerwono osady i pyły z okładzin
hamulcowych.

POJEMNOŚĆ
1000 ML

Zagrożenia
ZAGROŻENIA
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :

GHS07
Hasło ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) :
H315 - Działa drażniąco na skórę
H319 - Działa drażniąco na oczy
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) :
P102 - Chronić przed dziećmi
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
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P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P305 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć – nadal płukać Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem W przypadku
wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
Zastosować określone leczenie
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

