
                                                              

  

Légfrissítő aeroszolok szagsemlegesítő 
hatással 
A Good Sense aeroszolos légfrissítők kitűnő megoldást jelentenek 
a mindennapos szagproblémák ellen. Széles körben tesztelt 
formulájuknak köszönhetőn azonnal kellemes illatot varázsolnak és 
megfelelnek a legszigorúbb légfrissítési elvárásoknak is; 
kereskedelmi, ipari és intézményi környezetben, valamint irodákban 
és otthonokban egyaránt. 
Használatuk egyszerű és biztonságos. A Good Sense légfrissítők 
ideális megoldást nyújtanak a szagproblémák hatékony kezelésére 
a közösségi terekben, bárokban, hotelszobákban, éttermekben, 
irodákban, mosdóhelyiségekben stb.  
 
Széles körű illatválaszték 
Minden ízlésnek és igénynek megfelelő illatkínálat: 
• Magnolia & Mimosa – kellemes virág illattal 
• Mandarine – citrusos aromás illattal 
• Toscane – maszkulin, levendulás-fás illatjegyekkel 
• Crusair – friss és pezsdítő mentol-eukaliptusz illattal, elősegíti a 
higiénia érzetét 
 
Azonnali, hosszan tartó hatás 
A Good Sense légfrissítők illatrészecskéi egyenletesen 
szétoszlanak a levegőben, így azonnal hatnak és hosszan tartó 
friss illatot biztosítanak. 
A Good Sense aeroszolok az erőteljes kellemetlen szagokat okozó 
molekulákat is gyorsan hatástalanítják (pl. füst, vizelet stb.) így 
intézményi környezetben való használatra is alkalmasak. 
 
A kellemetlen szagok kémiai semlegesítése 
A Good Sense légfrissítők a szabadalmaztatott O.N.T. 
szagsemlegesítő technológiával hatástalanítják a kellemetlen 
szagokat, annak forrásánál. 
A hagyományos légfrissítőkkel szemben a Good Sense aeroszolok 
nem csupán elnyomják a kellemetlen szagokat, hanem az O.N.T. 
aktív molekuláinak köszönhetően kémiailag semlegesítik azokat, 
ezzel javítva az illathatást is. A kellemetlen szagokat okozó 
részecskék semlegesítésével a helyiség hosszabb ideig kellemes 
illatú marad. 
 
Használati útmutató 
A Good Sense aeroszolos légfrissítők használatra készek. 
Rázza fel a flakont, majd a helyiség közepén állva, a flakont 
függőlegesen tartva egyenletesen permetezze körbe a légfrissítőt. 
Ne fújja közvetlenül a berendezési tárgyakra, valamint szövetekre. 



 

 
Termék     Cikkszám   Kiszerelés 
Good Sense Magnolia & Mimosa  100956161  12x500 ml 
Good Sense Toscane   100955793  12x500 ml 
Good Sense Mandarin   100957832  12x500 ml 
Good Sense Crusair   100957833  12x500 ml 
 
Biztonságos kezelési- és tárolási információ 
A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes információ a 
Biztonsági Adatlapon található. https://sds.sealedair.com 
Eredeti, zárt csomagolásban, extrém hőmérsékleti körülményektől óvva tárolandó. 
 
Környezeti információ 
A termékben található felületaktív összetevők biológiailag lebomlanak. A termék 
megfelel az EK 648/2004. európai tisztítószer-szabályozás követelményeinek. 
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