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SANI AIR GEYSER PRO BALSAMIC

OPIS Szybko odparowujący preparat alkoholowy do pomieszczeń w sprayu o dalekim zasięgu

WŁAŚCIWOŚCI Szczególna formuła wzbogacona aktywnymi cząsteczkami na bazie alkoholu
Usuwa przykre zapachy, przyjemnie odświeżając pomieszczenie do 24 godzin 
Spray o dalekim zasięgu do 4 metrów zapewnia szybkość użycia
Idealny do średnich i dużych pomieszczeń, takich jak przychodnie, pokoje hotelowe, sale 
szkolne, sale kongresowe itp.

SPOSÓB UŻYCIA I 
DOZOWANIE

Produkt gotowy do użytku. Rozpylać produkt w powietrzu przez 1–2 sekundy w celu 
odświeżenia pomieszczenia i neutralizacji przykrych zapachów.

SPECYFIKACJE Wygląd: Płyn pod ciśnieniem Bezbarwny

Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.

ZGODNOŚĆ PRODUKTU W razie wątpliwości przed użyciem sprawdzić działanie produktu na małej niewidocznej 
części danego materiału.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
I PRZECHOWYWANIA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w 
oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji na temat użytkowania i unieszkodliwiania zapoznać się z kartą charakterystyki. 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie rozpylać na jedzenie, płomienie i źródła ciepła. Nie 
rozpylać na siebie lub inne osoby. Nie wdychać. Nie rozpylać na osoby, zwierzęta, tkaniny, 
meble, przedmioty. Stosować w wentylowanym pomieszczeniu. Po użyciu przewietrzyć 
pomieszczenie przed wpuszczeniem do niego osób lub zwierząt.

CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z 
kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) 648/2004 z późniejszymi zmianami.

SKŁAD CHEMICZNY W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą 
charakterystyki.
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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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