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SANI AIR GEYSER PRO BALSAMIC

PËRSHKRIMI Spray alkoolik për mjedisin, me spërkatje të gjatë dhe avullim të shpejtë

KARAKTERISTIKAT Falë formulës së saj të çmuar të pasuruar me molekula aktive me bazë alkooli
Heq aromat e këqija dhe lëshon një aromë të këndshme deri në 24 orë 
Spërkatje me rreze të gjatë deri në 4 metra për shpejtësi më të madhe përdorimi
Ideal për mjedise mesatare/të mëdha, si klinika, dhoma hoteli, klasa, salla konferencash, etj

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Produkti është i gatshëm për përdorim. Spërkateni produktin në ajër për 1-2 sekonda për të 
lënë një aromë të këndshme dhe për të neutralizuar aromat e këqija.

SPECIFIKAT Pamja: Lëng nën presion pa ngjyrë

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Në rast se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të vogël të 
fshehtë përpara përdorimit.

KUJDESI GJATË 
PËRDORIMIT DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. 
Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose 
asgjësimin shikoni skedën e sigurisë. KUJDES: Mos e spërkatni mbi ushqim, flakë ose 
burime nxehtësie. Mos e spërkatni drejt vetes tuaj ose drejt personave të tjerë. Mos e thithni 
produktin. Mos e shpërndani mbi njerëz ose kafshë, pëlhura, mobilje, objekte. Punoni në një 
zonë të ajrosur. Pas përdorimit, ajroseni mjedisin përpara se të lini njerëz ose kafshë të hyjnë 
brenda.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara 
nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese.

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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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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