RE-ODOURISER MINT
Vysoce účinný dezinfekční čistič zabraňující vzniku a
šíření mikroorganizmů. Odstraňovač pachů.

Název

Zkratka

Velikost

Balení

Obj. číslo

RE-ODOURISER
MINT II

ROA-P

150 ml

sprej

86229

VLASTNOSTI
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vysoce koncentrovaná směs.
Neobsahuje kapalinu.
Není nutný aplikační přístroj.
Nepřekrývá, ale odstraňuje zdroj zápachu.
Umožňuje aplikaci bez zanechání vlhkého povrchu.
Aplikuje se ze spreje buď částečně nebo celý.
Sprej obsahuje dva aplikátory pro volbu aplikace.

POUŽITÍ

Vysoce účinný čistič a dezinfekční odstraňovač zápachů a bakterií.
Produkt velmi účinně odstraňuje zdroje pachu z látek a savých povrchů, v místnostech, desinfikuje pracovní obuv, rukavice,
šatní skříňky, prostory šaten a převlékáren, ochranné přilby, svařovací kukly apod.
Unikátní složení výrobků garantuje při své aplikaci zničení zdroje zápachu.
Návod k použití:
Pokud je to možné odstraňte mechanické překážky před aplikací!
LOKÁLNÍ APLIKACE:
1. Naneste „Re-Odouriser Mint II“ podle potřeby:
Na lehký zápach / malou oblast – stačí krátce nastříkat.
Na silný zápach / větší plochy – podle potřeby použijte celou lahvičku s automatickým ventilem.
APLIKACE V PROSTORECH:
1. Zavřete všechna okna a rozprašte produkt pomocí automatického ventilu v prostoru postavením spreje uprostřed
místnosti
bez lidí.
2. Počkejte 10 minut, otevřete okna a nechte 30 minut odvětrat.

Aktualizováno k 17/02/2016

… The choice of professionals

RE-ODOURISER MINT
TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:

86229

Název:

RE-ODOURISER MINT

Životnost:

12 měsíců

Rizikové info:

extrémně hořlavý

Balení:

150ml - sprej

VOC:

686 g/l

Hustota při 20°C:

0,711

Vůně:

mentolová

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.
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