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SANI AIR GEYSER PRO BALSAMIC

POPIS Alkoholový sprej s dlhým dosahom a rýchlym vyparovaním

CHARAKTERISTIKA Vďaka vzácnemu zloženiu, obohatenému o aktívne molekuly s obsahom alkoholu
odstraňuje nepríjemné zápachy a zanecháva príjemnú vôňu až 24 hodín 
Sprej s dlhým dosahom, až do 4 metrov, kvôli rýchlejšiemu použitiu
Je ideálny pre prostredia stredných/veľkých rozmerov, ako ambulancie, hotelové izby, 
školské triedy, kongresové sály atď.

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Prípravok je pripravený na použitie. Nastriekajte prípravok do vzduchu po dobu 1-2 sekúnd 
kvôli zanechaniu príjemnej vône a kvôli neutralizácii nepríjemných zápachov.

VLASTNOSTI Vzhľad: Bezfarebná kvapalina pod tlakom

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU V prípade pochybností, ešte pred použitím vyskúšajte kompatibilitu s materiálom na malej 
skrytej časti predmetu.

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných 
obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom podrobnejších informácií o použití 
a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list. VAROVANIA: Nestriekajte na jedlo, plamene alebo 
na zdroje tepla. Nestriekajte na seba samého alebo na iné osoby. Prípravok nevdychujte. 
Nestriekajte na osoby alebo zvieratá, na tkaniny, nábytok a predmety.  Používajte vo 
vetranom prostredí. Po použití vyvetrajte prostredie ešte pred vstupom osôb alebo zvierat.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú biodegradabilné podľa kritérií určených európskou 
smernicou 648/2004/ES v platnom znení.

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný list.
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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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