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ОПИСАНИЕ Ароматизатор за помещения без газ и със съставка за премахване на миризми

ХАРАКТЕРИСТИКИ Не оставя петна върху тъкани и повърхности
Оставя устойчив и приятен аромат, в хармония с продуктите от линия Dosy. 
От един литър концентрат се получават 50 флакона от по 500 мл препарат, готов за 
употреба.
Продукт с ниска степен на въздействие върху околната среда, по-малко пластмаса за 
изхвърляне, намалени експлоатационни разходи, по-малко необходимо пространство 
за съхранение.
При посочената концентрация на употреба препаратът няма никакви предупреждения 
за опасност CLP.

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Разредете препарата в предназначения за тази цел флакон. Натиснете диспенсъра 
2-3 пъти, като насочвате струята нагоре или на разстояние 30 см от повърхностите. 
Колкото повече пъти натискате, толкова по-дълготраен ще е ароматът. ДОЗИРОВКА: 20 
мл (една доза с диспенсър или градуирана капачка) в 500 мл вода.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: безцветна прозрачна течност
pH: 5,5 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,000 +/- 0,020

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

При съмнения, преди използване тествайте съвместимостта с материалите върху 
малък участък на скрито място.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация 
относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за 
безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими 
съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и 
последващите изменения.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 1707 EAN 8054633836231
Pcs x Box 6 Volume L 0,99 Fl. Oz. 33,48
Box x Layer 15 Peso Kg 0,99 Oz. 34,92
Box x Pit 90
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