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1843

SANI AIR GEYSER PRO BALSAMIC

DESCRIÇÃO Spray alcoólico para ambiente, de longo alcance, com evaporação rápida

CARACTERÍSTICAS Graças à sua fórmula preciosa enriquecida com moléculas ativas de base alcoólica
Remove os maus odores e deixa um perfume agradável durante até 24 horas 
Spray de longo alcance, até 4 metros, para maior celeridade de aplicação
É ideal para ambientes de tamanho médio/grande, como consultórios, quartos de hotel, 
salas de aula, salas de congresso, etc.

MODO DE EMPREGO E 
DOSAGEM

O produto está pronto a usar. Pulverizar o produto no ar durante 1-2 segundos, para deixar 
um perfume agradável e neutralizar os maus odores.

ESPECIFICAÇÕES Aspeto: Líquido sob pressão Incolor

Os dados acima são valores típicos de produção e não constituem, por si mesmo, uma 
especificação.

COMPATIBILIDADE DO 
PRODUTO

Em caso de dúvida, testar a compatibilidade com os materiais numa área pequena e 
escondida, antes de usar.

PRECAUÇÕES 
DE UTILIZAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO

O produto foi formulado exclusivamente para uso profissional. Conservar dentro das 
respetivas embalagens originais. Evitar temperaturas extremas. Para mais informações 
sobre a utilização e a eliminação, consultar a ficha de segurança. ADVERTÊNCIAS: Não 
pulverizar em alimentos, chamas e fontes de calor. Não pulverizar sobre si próprio nem 
sobre outras pessoas. Não inalar o produto. Não pulverizar em pessoas ou animais, tecidos, 
móveis, objetos. Operar num ambiente ventilado. Após a utilização, ventilar a sala antes de 
deixar entrar pessoas ou animais.

CERTIFICAÇÕES / 
CONFORMIDADE

Os tensioativos contidos no produto são biodegradáveis de acordo com os critérios definidos 
pela Diretiva Europeia 648/2004/CE e posteriores alterações.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA Para mais informações sobre os ingredientes do produto, consultar a ficha de segurança.
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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


