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SANI AIR GEYSER PRO BALSAMIC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αλκοολούχο σπρέι χώρου, μακράς εμβέλειας και γρήγορης εξάτμισης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Χάρη στην πλούσια σύνθεσή του με αλκοολούχες δραστικές ουσίες
αφαιρεί τη δυσοσμία και αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα για έως και 24 ώρες 
Σπρέι μακράς εμβέλειας έως 4 μέτρα για μεγαλύτερη ταχύτητα χρήσης
Ιδανικό για χώρους μεσαίων/μεγάλων διαστάσεων, όπως ιατρεία, δωμάτια ξενοδοχείου, 
σχολικές αίθουσες, αίθουσες συνεδρίων κ.λπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Ψεκάστε το προϊόν στον αέρα επί 1-2 δευτερόλεπτα για 
να μείνει ένα ευχάριστο άρωμα και να εξουδετερωθούν οι δυσάρεστες οσμές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Όψη: Άχρωμο υγρό υπό πίεση

Τα παραπάνω στοιχεία είναι χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής και δεν συνιστούν 
προδιαγραφές.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε τη συμβατότητα με τα υλικά, σε ένα μικρό κρυφό 
σημείο, πριν τη χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Να φυλάσσεται στον 
αρχικό του περιέκτη. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση και την απόρριψη, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην ψεκάζετε σε τρόφιμα, φλόγες και πηγές θερμότητας. Μην 
ψεκάζετε προς τον εαυτό σας ή προς τρίτους. Μην εισπνέετε το προϊόν. Μην ψεκάζετε σε 
ανθρώπους, ζώα, υφάσματα, έπιπλα και αντικείμενα. Ψεκάζετε σε αεριζόμενο χώρο. Μετά τη 
χρήση, αερίστε τον χώρο πριν επιτρέψετε την είσοδο σε ανθρώπους ή ζώα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Τα επιφανειοδραστικά που περιέχει είναι βιοαποδομήσιμα σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στην ευρωπαϊκή οδηγία 648/2004/ΕΚ, όπως ισχύει.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος, συμβουλευτείτε το 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
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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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