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ΑΠΟΣΜΗ
Το Xense anti-tobacc
άρωμα χάρη σε ένα ξεχ
ξηλώδεις νότες, και πρ
Ειδικά σχεδιασμένο για
αποτελεσματικά τη δυσ
δ ό άδροσερό άρωμα. 
Το Xense anti-tobacc
πέπλο, είναι ιδανικό για
αποχωρητήρια, κ.α.
Εφαρμογη: ∆ρα γρήγο
τους χώρους.
� Καθαριότητα - Εκλε
� Ασφάλεια - Αποσμηφ μη
� Αποδοτικότητα - Ελ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.Συμβουλευτείτε
προϊόντος και το 
λεπτομερείς οδηγ
2.Ανάλογα με το 
ψεκάστε δύο-τρείψ ρ
ευχάριστη ευωδιά
.

i-tobacco

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ
co είναι ένα αποσμητικό χώρου το οποίο έχει εξαιρετικά φίνο, μοναδικό 
χωριστό συνδυασμό εσπεροδοειδών με ένα τόνο από λουλουδένιες-
ροσφέρει ζωντάνια και ακτινοβολία που διαρκεί.
α επαγγελματίες χρήστες, το Xense anti-tobacco καλύπτει 
σάρεστη μυρωδιά από το κάπνισμα, αφήνοντας πίσω ένα ευχάριστο, 

co, σε εργονομικό μπουκάλι με αντλία σπρέι που ψεκάζει ένα λεπτό 
α να το χρησιμοποιήσετε σε καπνιστήρια, γραφεία, χώρους υποδοχής, 

ορα και αποτελεσματικά στις δυσάρεστες οσμές του καπνού, σε όλους 

επτισμένο, ευχάριστο άρωμα.
ητικά στοιχεία φιλικά προς τα υλικά (ασφαλές σε υφάσματα, κ.α.).η χ φ ρ ς ( φ ς φ μ , )
λάχιστη κατανάλωση προϊόντος με αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Να μη χρησιμοποιείται σε δέρμα ή μετάξι!
Πριν τη χρήση σε υφασμάτινες 
επιφάνειες, δοκιμάστε το προϊόν σε ένα 
μη ορατό σημείο.
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 
επαγγελματική χρήση!

ε την ετικέτα του 
πλάνο υγιεινής για 
γίες χρήσης.
μέγεθος του χώρου, 
ίς φορές για μία 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα!
Για περισσότερες πληροφορίες και 
οδηγίες ασφάλειας, συμβουλευτείτε την 
ετικέτα της συσκευασίας και το ∆ελτίο 

επαγγελματική χρήση!
∆ελτίο ∆εδομένων Ασφαλείας παρέχεται 
στον επαγγελματία χρήστη εφόσον 
ζητηθεί.

ς φ ρ ς γ μ
ά.

∆εδομένων Ασφαλείας.
.ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 
μεταξύ 5 και 40° C, αποκλειστικά στον 
αρχικό περιέκτη.
τιμή pH (πυκνό): 6.5 – 7.0.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12 0 l άλ ί

Ecolab A.E.

Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, Χαλάνδρι, Αθήνα – Ελλάδα
T 210 6873 700/ F 210 68 13 527      www.ecolab .com

12×750 ml μπουκάλια σε κουτί


