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Kostki toaletowe Domestos Pro Formula
Rim Blocks 3in1 Power dla pełnej świeżości

Opis produktu

Domestos Pro Formula Rim Blocks 3in1 Power utrzymują twoją toaletę w
czystości i świeżości, pomagając jednocześnie zapobiegać osadzaniu się
kamienia. Innowacyjna kostka została zaprojektowana tak, aby idealnie
pasowała do muszli klozetowej.

Higienicznie czysta toaleta z dodatkową zaletą uwalniania świeżego zapachu.
Po prostu zawieś kostkę na krawędź toalety i będzie czyszczona przy każdym spłukaniu!

Cechy
• Higieniczna aplikacja jednorazowego koszyczka

• Zapobieganie powstawaniu kamienia

• Świeży zapach

Zalety
• Dociera do zakamarków, w który mieszczą się bakterie

• Chroni toaletę przed osadzaniem się kamienia

• Pozostawia świeży zapach

Pro Formula 
Idealnie czyste środowisko pracy jest podstawą dla klientów z wieloletnim
doświadczeniem. To właśnie z tego doświadczenia zrodziła się linia produktów
Pro Formula.
Pro Formula to linia produktów, które łączą w sobie profesjonalizm
z dobrze znaną, zaufaną marką. Posiadamy pełną gamę produktów pozwalających
na utrzymanie czystości w wielu obszarach. W zależności od potrzeb Klientów
produkty Cif i Domestos występują w postaci produktów gotowych do użycia
koncentratu. Produkty z linii Pro Formula są również dostosowane
do bezpiecznego czyszczenia oraz dezynfekowania kuchni oraz miejsc
przygotowywania posiłków.
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www.proformula.com

Produkt Opakowanie Nr SKU

Domestos Pro Formula Rim Blocks - Ocean 12x40g 101102001 

Domestos Pro Formula Rim Blocks - Citrus 12x40g 101102002

Wygląd Wartość pH Zapach

Stały N/A Świeży zapach

Warunki przechowywania

Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w oddzielnej karcie charakterystyki. Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym
pojemniku, zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby uniknąć wysychania.

Informacje dotyczące środowiska

Środki powierzchniowo czynne stosowane w tym produkcie są biodegradowalne zgodnie z wymogami
Rozporządzenia UE w sprawie detergentów, WE 648/2004

Zastosowanie
Do stosowania w muszlach klozetowych. Gotowy do użycia.

Sposób użycia
1. Przymocuj uchwyt do krawędzi muszli klozetowej i upewnij się, że kostka znajduje się w strumieniu wody.

2. Po użyciu umyj ręce.
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