KARTA UŻYTKOWA PRODUKTU

odświeżanie

Clinex Scent
Skoncentrowany odświeżacz powietrza

Indeks

Nazwa indeksu

77-900
77-901
77-902
77-903
77-904
77-905
77-906

CLINEX Scent - Hawajska Wanilia 500ML
CLINEX Scent - Tasmański Czar 500ML
CLINEX Scent - Alpejska Łąka 500ML
CLINEX Scent - Egejski Owoc 500ML
CLINEX Scent - Paryski Wdzięk 500ML
CLINEX Scent - Magiczna Noc 500ML
CLINEX Scent - Słoneczny Dzień 500ML

Wysokoskoncentrowany, bardzo wydajny
Neutralizuje nieprzyjemne zapachy
Posiada specjalne wyselekcjonowane nuty zapachowe
Produkt bezpieczny dla środowiska
Posiada przedłużone działanie

Właściwości:

Sposób użycia:

Wysokoskoncentrowane odświeżacze powietrza Clinex SCENT to unikalne produkty do zastosowania we
wszelkiego rodzaju pomieszczeniach. Idealne do odświeżania powietrza w biurach, przestrzeniach dla palących, pokojach gościnnych, toaletach. Dedykowane
zwłaszcza branży Ho.Re.Ca. Unikalne nuty zapachowe sprawiają, że preparat wyróżnia się efektywnym i
skutecznym działaniem. Produkt dodatkowo posiada
właściwości neutralizujące nieprzyjemne zapachy,
co sprawia, że jest odpowiedni do stosowania w pomieszczeniach o charakterze publicznym, w których
trudne jest utrzymanie bieżącej czystości (np. toalety
publiczne).

1.

2. W zależności od oczekiwanego rezultatu
dezodoryzacji, wielkości pomieszczenia oraz
intensywności wentylacji zaleca się od 2 do
3 rozpyleń. W pomieszczeniach sanitarnych
preparat rozpylać za muszlą WC, pisuarem po
ich uprzednim umyciu. Trudne zapachy mogą
wymagać powtórzenia czynności

Scent

✓

✓

UWAGA:

BEZPIECZEŃSTWO:

•
•

•
•

•

Rozpylać na powierzchnie zmywalne, nie w powietrze
Długotrwałe stosowanie na powierzchnie z tworzyw sztucznych
z połyskiem może powodować ich matowienie
Nie stosować na skórze i jedwabiu

Dezynfekcja
klimatyzacji

Neutralizator
brzydkich
zapachów

Bez alergenów

ZASTOSOWANIA

Odświeżacz
powietrza

Produkt wysoce
skoncentrowany

INFO

informacje
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Przed użyciem wstrząsnąć

Czyszczenie
klimatyzacji

Dostępne
zapachy:

•
•
•
•
•

Nie mieszać z innymi produktami.
Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe
na skutek użycia produktu w sposób niezgodny
z jego przeznaczeniem.
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•
•

Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, SZCZELNIE
ZAMKNIĘTYM opakowaniu.
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