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Lista produktów objętych zmianą cen od 01.08.2014: 
 

Numer 
katalogowy* Nazwa produktu Marka Wzrost 

568722423 Kwas octowy 50% CZ  POCH 5%

568722999 Kwas octowy 50% CZDA (nalew)  POCH 5%

568733117 Kwas octowy 80% CZDA  POCH 7%

568733423 Kwas octowy 80% CZ  POCH 7%

568760114 Kwas octowy 99,5%--99,9% CZDA  POCH 7,82%

568760421 Kwas octowy min. 99% CZ  POCH 7,82%

568765428 Kwas octowy lodowaty Ph.Eur.  POCH  7,82%

BA8733117 Kwas octowy 80% czda-basic  POCH BASIC 7%

BA8760114 Kwas octowy 99,5%--99,9% czda-basic  POCH BASIC 7,82%

M00015201 Kwas octowy min. 99% TECHN, GAT S  POCH 7,82%

*Uwaga: Dotyczy wszystkich wielkości opakowań 


