
O3a
Περιγραφή
Σπρέι χωρίς αεροζόλ για την εξάλειψη των οσµών από υφάσµατα και τον 
εξοπλισµό επίπλωσης. Ενσωµατώνει τη νέα τεχνολογία εξουδετέρωσης οσµών 
O.N.T., η οποία εξουδετερώνει αποτελεσµατικά τις δυσάρεστες οσµές και αφήνει 
ένα άρωµα που διαρκεί.

Βασικές ιδιότητες/χαρακτηριστικά
 • Μοναδική, κατοχυρωµένη µε πατέντα τεχνολογία εξουδετέρωσης οσµών 

O.N.T., που μεταβάλλει τα µόρια της δυσοσµίας
 • Ταχείας δράσης και µεγάλης διάρκειας φρεσκάδα
 • Αποτελεσµατικό έναντι ενός ευρέως φάσματος οσμών (καπνός, φαγητό, 

ουρία κ.λπ)
 • Ασφαλές για ανεξίτηλα, πλενόµενα υφάσµατα/εξοπλισµό επίπλωσης/ιµατισµό

Πλεονεκτήµατα
 • Εξουδετερώνει τα µόρια της δυσοσµίας, ενισχύοντας την επίδραση 

του αρώµατος
 • Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας και καθαρότητας στα δωμάτια 
 • Μπορεί να εφαρµοστεί ως µέρος του καθηµερινού καθαρισµού
 • Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις περιοχές και στα περισσότερα υφάσµατα/ 

εξοπλισµούς επίπλων

Οδηγίες χρήσης

Δοσολογία:
Το Good Sense Fresh είναι έτοιµο προς χρήση; χρησιµοποιείστε το αδιάλυτο.

Εφαρµογή:
Ψεκάστε το ύφασµα ή την επιφάνεια οµοιόµορφα µέχρι να νοτίσει. Οι οσµές 
εξαλείφονται καθώς το ύφασµα στεγνώνει. Οι πιο δύσκολες οσµές µπορεί να 
χρειαστούν ένα δεύτερο πέρασµα. Η ποσότητα του προϊόντος που εκλύεται 
επηρεάζει το χρόνο στεγνώµατος. Αφήστε το ύφασµα που έχετε ψεκάσει, 
να στεγνώσει πριν το χρησιµοποιήσετε.

Σηµαντικό:
Μην το χρησιµοποιείτε σε υφάσµατα από µετάξι, δέρµα, µη ανεξίτηλα ή µη 
πλενόµενα. Ελέγξτε το ανεξίτηλο του χρώµατος και τη συµβατότητα του υλικού 
σε µικρή, αθέατη περιοχή πριν από τη χρήση. Αποµακρύνετε υγρά ή άλλες 
τυχόν εναποθέσεις από τα σκληρά δάπεδα, καθώς η επιφάνεια µπορεί να 
γίνει ολισθηρή.

Good Sense® Fresh
Αναζωογονητικό χώρων και υφασµάτων
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Τεχνικές πληροφορίες
Εµφάνιση: διαυγές, άχρωµο υγρό
Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.00
pH: 3.5 -  4.5
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Οδηγίες προφύλαξης:
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Οδηγίες αποθήκευσης:
Αποθηκεύστε στους αρχικούς κλειστούς περιέκτες µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

Διαθέσιμες συσκευασίες
Kωδικός Συσκευασία
7512911 6 x 750 ml

Good Sense Fresh O3a
Αναζωογονητικό χώρων και υφασµάτων
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