
Ciechanów, 2023-05-23

Karta katalogowa produktu:

 

Korektor w płynie DONAU z pędzelkiem, 20ml
W buteleczce
Na bazie rozpuszczalnika
Nakrętka z zamocowanym pędzelkiem ułatwiającym nakładanie warstwy
korygującej
Płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię
Płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający
Wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie
Pojemność: 20ml
Produkt nietoksyczny
Uwaga. Okres przydatności wynosi 12-18 miesięcy przed użyciem. Przed
zastosowaniem należy dokładnie wstrząsnąć butelką. Butelkę z płynem
korekcyjnym należy przechowywać pionowo w kartonie w temperaturze
pokojowej. Nakrętka powinna być skierowana do góry, w innym
wypadku płyn korekcyjny może spłynąć do nakrętki i wyschnąć. W
przypadku pozostawienie nakrętki poza butelką lub niedomknięcia
produktu płyn klejący wyschnie w ciągu 24 godzin.

 

Cena 2,60 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 2519
Numer dostawcy 7615001-99
Numer Celcen 17-00422-2
Kod kreskowy 9003106507368
Nazwa produktu Korektor w płynie DONAU z pędzelkiem, 20ml
Opis w buteleczce; na bazie rozpuszczalnika; nakrętka z zamocowanym pędzelkiem ułatwiającym

nakładanie warstwy korygującej; płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię; płyn
korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający; wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie;
pojemność: 20ml; produkt nietoksyczny; Uwaga. Okres przydatności wynosi 12-18 miesięcy
przed użyciem. Przed zastosowaniem należy dokładnie wstrząsnąć butelką. Butelkę z płynem
korekcyjnym należy przechowywać pionowo w kartonie w temperaturze pokojowej. Nakrętka
powinna być skierowana do góry, w innym wypadku płyn korekcyjny może spłynąć do nakrętki i
wyschnąć. W przypadku pozostawienie nakrętki poza butelką lub niedomknięcia produktu płyn
klejący wyschnie w ciągu 24 godzin.

Kategoria Korektory
Klasa Standard
Marka DONAU
 

Kolor
Kolor Biały
 

Cecha
Produkt Korektor z pędzelkiem
Typ Pędzelek
W ofercie od 2013-01
 

Wymiary
Pojemność (ml) 20
Rozmiar 20ml
 

Certyfikaty

INTUR Artykuły Biurowe Ciechanów
Mazowiecka 10
06-400 Ciechanów

 
 
602 621 541
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Korektor w płynie DONAU z pędzelkiem, 20ml
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Hit
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 30192910-3 Folia lub taśma korekcyjna
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 10 sztuk
Jednostka 2 240 sztuk
Jednostka 3 15360 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
INTUR Artykuły Biurowe Ciechanów Zespół
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