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SANI AIR GEYSER PRO BALSAMIC

ОПИСАНИЕ Спрей на алкохолна основа за помещения, с дълъг обсег и бързо изпаряване

ХАРАКТЕРИСТИКИ Благодарение на ценната формула, обогатена с активни молекули на алкохолна 
основа
Премахва неприятните миризми и отделя приятен аромат в продължение на 24 часа 
Спрей с дълъг обсег до 4 метра за по-бързо действие
Идеален за средноголеми/големи помещения като лекарски кабинети, хотелски стаи, 
училищни зали, конгресни зали и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Продуктът е готов за употреба. Пръскайте продукта във въздуха в продължение на 1-2 
секунди за постигане на приятен аромат и неутрализиране на неприятните миризми.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Безцветна течност под налягане

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

При съмнения, преди използване тествайте съвместимостта с материалите върху 
малък участък на скрито място.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация 
относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за 
безопасност. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Не пръскайте върху храна, пламъци и източници на 
топлина. Не пръскайте към себе си, нито към други хора. Не вдишвайте продукта. Да 
не се пръска към хора или животни, тъкани, мебели и предмети. Използвайте го във 
вентилирано помещение. След употреба проветрете помещението, преди хора или 
животни да влязат в него.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими 
съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и 
последващите изменения.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 1843 EAN 8054633839409
Pcs x Box 12 Volume L Fl. Oz.
Box x Layer 14 Peso Kg 0,5 Oz. 17,64
Box x Pit 84

last update: 15/02/2021 Rev. 00/2021


