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SANI AIR GEYSER PRO BALSAMIC

APRAŠYMAS Alkoholinis purškiklis aplinkai, ilgai naudojamas ir greitai išgaruoja

APIBŪDINIMAS Ypatingos sudėties, praturtintos aktyviosiomis molekulėmis alkoholio pagrindu
Pašalina nemalonius kvapus ir suteikia malonų aromatą, išliekantį iki 24 valandų 
Ilgas, net iki 4 metrų ilgio purškimo atstumas, kad būtų užtikrintas didesnis poveikis
Idealiai tinka naudoti vidutinio / didelio ploto patalpose, tokiose kaip: ambulatorijos, viešbučių 
kambariai, mokyklų klasės, kongresų salės ir panašiai

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS Produktas paruoštas naudoti Norint suteikti aplinkai malonų aromatą ir pašalinti nemalonius 
kvapus, purkškite produktą į orą 1–2 sekundes.

YPATUMAI Išvaizda: Bespalvis skystis esant slėgiui

Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus 
atvejo savybių.

PRODUKTO 
SUDERINAMUMAS

Kilus abejonėms, prieš naudojimą patikrinkite suderinamumą su medžiagomis užpylę 
produkto ant mažai pastebimo ploto.

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
NAUDOJANT IR 
SANDĖLIUOJANT

Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikyti 
ribinėse temperatūrose. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite 
saugos duomenų lape. ĮSPĖJIMAI: Nepurkškite ant maisto, atviros liepsnos ir šilumos 
šaltinių. Nepurkškite nukreipę į save ar kitus asmenis. Neįkvėpkite produkto. Nepurkškite 
ant žmonių ar gyvūnų, audinių, baldų, daiktų. Naudokite tik gerai vedinamoje aplinkoje. Po 
naudojimo, prieš įleidžiant į patalpą žmones ar gyvūnus, išvėdinkite ją.

SERTIFIKATAI / ATITIKTIS Sudėtyje esančios paviršiuje aktyviosios medžiagos yra biologiškai skaidžios ir atitinka 
Europos Direktyvoje 648/2004/EB bei vėlesniuose pakeitimuose, pateikiamus kriterijus.

CHEMINĖ SUDĖTIS Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.
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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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