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SANI AIR GEYSER PRO BALSAMIC

DESCRIERE Spray alcoolic pentru încăperi, cu rază lungă de acţiune şi evaporare rapidă

CARACTERISTICI Formulă preţioasă îmbogăţită cu molecule active pe bază de alcool
Elimină mirosurile neplăcute şi eliberează un parfum plăcut până la 24 de ore 
Spray cu rază de acţiune până la 4 metri pentru o utilizare mai rapidă
Ideal pentru încăperi de dimensiuni medii/mari, cum ar fi centre medicale, camere de hotel, 
săli de clasă, săli de conferinţe etc.

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Produsul este gata de utilizare. Pulverizaţi produsul în aer timp de 1-2 secunde pentru a lăsa 
un miros plăcut şi a neutraliza mirosurile neplăcute.

SPECIFICAŢII Aspect: Lichid sub presiune incolor

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi compatibilitatea pe o mică porţiune ascunsă.

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi eliminarea, consultaţi 
fişa cu date de securitate. AVERTIZĂRI: Nu pulverizaţi pe alimente, flăcări şi surse de 
căldură. Nu pulverizaţi spre dumneavoastră sau spre alte persoane. Nu inhalaţi produsul. 
Nu pulverizaţi asupra persoanelor, animalelor, obiectelor de mobilier şi obiectelor în general. 
Operaţi în spaţii ventilate. După utilizare, aerisiţi camera înainte de a permite persoanelor 
sau animalelor să intre.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Agenţii tensioactivi conţinuţi sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva 
Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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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


