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Знищувач запахiв

Загальний Опис

ODOUR KILLER - це професійна формула, яка
усуває найважчі запахи всіх видів. Екстримальна
концентрація активних молекул забезпечує
найвищий рівень ефективності.
ODOUR KILLER можна розпилювати як загальний
освіжувач повітря або безпосередньо на джерело
неприємного запаху. Він працює миттєво,

нейтралізуючи запахи протягом тривалого часу.

ODOUR KILLER залишає приємне та свіже відчуття
чистоти. ODOUR KILLER не забруднює поверхнi і
не залишає ніяких липких плям.

ODOUR KILLER також може використовуватися

для щоденного очищення підлог, з 3 функціями:

очищення - дає новий аромат - знищує погані
запахи.

ODOR KILLER нейтралізує неприємні запахи в:

- ванних кімнатах;
кухнях;
сміттєвих баках;
домашні підстилки та клітини для тварин;

шафи;

покривала;

штори;

тканини;

килими;

автомобілі та фургони.

Професійне використання в готелях, громадах,
пральнях, ресторанах, будинках похилого віку,

басейнах, роздягальнях, їдальнях.

Розпилюйте в повітрі або безпосередньо на
джерело неприємного запаху.

Для повсякденного очищення підлог розбавляють
у співвідношенні 2% для ручного використання
або за допомогою машини. Промивання не
обов'язково.

Не змішуйте з іншими миючими засобами.

Якщо використовується на тканинах, шторах або
покривалах, розпилюйте на відстані щонайменше
50 см.
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SCHEDA TECNICA
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Специфікація

ІНГРЕДІЄНТИ Неіонні поверхнево-активні речовини, спирти, парфуми
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД Безбарвна рiдина
ЗАПАХ Свiжiсть

ЩIЛЬНIСТЬ 0,99
рН у чистому
вигляді

7,5 ± 0,5

РОЗЧИННІСТЬ У
ВОДІ

Повна

АКТИВНI
IНГРИДIЕНТИ

Поверхнево-активні речовини, що містяться в цьому засобі,
відповідають критеріям розпаду, викладеним у Постанові (ЕС)
№ 648/2004 про миючі засоби

Продукт не є небезпечний.

Уникайте контакту з очима.

5 літровим баком може бути використаний
для одержання розчину для очищення для
підтримки поверхонь або для поповнення
розпилювальних пляшок за допомогою
дозувального крану, що поставляється з
кожною коробкою.

ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Deodoraisers-ДЕЗОДОРАНТИ

8 x 500 мл. пляшок з
мiкроспреером

2 x 5 л. канiстри з 1 

дозуючою насадкою


