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Good Sense Fresh
Luftfrisker til værelser og tekstiler

Beskrivelse
Lugtfjerner til fjernelse af lugt i tekstiler og møbler. Indeholder den nye Odour
Neutralising Technology, der sikrer en langvarig parfumeduft ved effektivt
neutralisering af dårlige lugte.

Egenskaber
• Indeholder Odour Neutralising Technology
• Hurtigvirkende og med frisk duft der holder i lang tid
• Effektiv overfor mange lugte (tobak, fødevarer, urin mm.)
• Sikker i brug på farvefaste og vaskbare tekstiler/møbler

Fordele
• Dårlige lugte neutraliseres, så parfumeeffekten forstærkes
• Værelser og møbler dufter friske og rene umiddelbart efter brug
• Kan bruges som en del af den daglige rengøring
• Kan anvendes mange steder og på de fleste tekstiler/møbler

Brugsanvisning
Dosering:
Good Sense Fresh er klar-til-brug; anvendes ufortyndet.
Anvendelse:
Spray på tekstilet eller overfladen, indtil den er fugtig. Lugten nedbrydes
efterhånden som tekstilet/overfladen tørrer. Stærke lugte skal eventuelt
behandles 2 gange. Tørretiden afhænger af mængden af produkt, der er
sprayet på overfladen. Lad behandlede tekstilet/overfladen tørrer, før de tages i
brug.
Vigtigt:
Må ikke anvendes på silke, læder, ikke-farvefaste og ikke-vaskbare tekstiler.
Test farvefastheden og materialets følsomhed på et lille og ikke synligt sted før
brug. Fjern spild eller større mængder fra hårde gulve, da disse ellers kan blive
glatte.

Tekniske specifikationer
Udseende: Klar, farveløs væske
Vægtfylde [20°C]: 1.00
pH-værdi: 3.5 � 4.5
Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses
som en specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion:
Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og
bortskaffelse.
Kun til professionelt brug / specialister.
Opbevaring:
Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur. Skal
opbevares frostfrit.
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Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU,
Direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC og tilhørende senere ændringer.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage
7512911 6x750 ml


