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SANI AIR GEYSER PRO BALSAMIC

POPIS Alkoholový sprej pro prostředí s dlouhým dosahem a rychlým vypařováním

CHARAKTERISTIKA Díky vzácnému složení, obohacenému o aktivní molekuly s obsahem alkoholu
odstraňuje nepříjemné zápachy a zanechává příjemnou vůni až 24 hodin 
Sprej s dlouhým dosahem, až do 4 metrů, kvůli rychlejšímu použití
Je ideální pro prostředí středních/velkých rozměrů, jako ambulance, hotelové pokoje, školní 
třídy, kongresové sály apod.

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

Přípravek je připravený k použití. Nastříkejte přípravek do vzduchu po dobu 1-2 sekund pro 
zanechání příjemné vůně a pro neutralizaci nepříjemných zápachů.

VLASTNOSTI Vzhled: Bezbarvá kapalina pod tlakem

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU V případě pochybností vyzkoušejte kompatibilitu s materiály ještě před použitím na malé 
skryté části.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně podrobnějších informací o použití a likvidaci 
si přečtěte bezpečnostní list. VAROVÁNÍ: Nestříkejte na jídlo, plameny nebo na zdroje tepla. 
Nestříkejte na sebe sama nebo na jiné osoby. Přípravek nevdechujte. Nestříkejte na osoby 
nebo zvířata, na tkaniny, nábytek a předměty.  Používejte ve větraném prostředí. Po použití 
vyvětrejte prostředí ještě před vstupem osob nebo zvířat.

CERTIFIKACE / SHODA Obsažené povrchově aktivní látky jsou biodegradabilní podle kritérií určených evropskou 
směrnicí 648/2004/ES v platném znění.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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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
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