
Good Sense Breakdown

Szagsemlegesítő

Leírás
Semlegesíti a szerves szagforrásokat.

Előnyök
- Formula természetes enzimekkel és szagmegszüntető szerekkel
- Kettős hatású szerves és szervetlen szagellenes összetevők, amelyek már forrásuknál 
megszüntetik a szagokat.
- Egyedülálló, szabadalmaztatott szagsemlegesítő technológia (O.N.T.)
- Sokoldalú alkalmazás

Előnyök
- Nagyszerű szagsemlegesítő a mosdókban, vízvezetékekben és más területeken
- Tökéletes levegő szagtalanítás
- Kellemes illatot hagy maga után
- Sokoldalú alkalmazás
- Az Ekcos Screen (30 vagy 60 nap) kombinálva tökéletes megoldás a piszoárok szagtalanítására 
(víz vagy vízmentes piszoárok esetén egyaránt)

Használati utasítás:
Használja a Good Sense Breakdown a szagok megszüntetésére és a szőnyegfoltok eltüntetésére.
Illatossá teszi a mosdókat, lefolyó csöveket, zsírcsapdákat és más területeket. 

Adagolás:
- Általános szagtalanítás: 150ml / 5L (3%).
- Mosdó: 250ml / 5L (5%). Alkalmazza a piszoárok, WC-k körül és a padlón egyaránt
- Lefolyó csövek: Hígítás nélkül alkalmazza. Öntsön 100ml hígítatlan oldatot a lefolyóba 2 szer egy 
héten, amikor a legalacsonyabb a csövek használata.
- Zsírcsapdák: Hígítás nélkül alkalmazza. Öntsön 200ml-500ml felhalmozódástól függően.
- Szőnyeg szagok és foltok: Hígítás nélkül alkalmazza. Tesztelje a szőnyeg színtartóságát 
alkalmazás előtt. A foltokra helyezzen a termékről, hagyja állni 20 percig, majd öblítse le.
- Általános szőnyegtisztítás: 78ml / 5L (1,6%) hígított tisztító oldat.
- Ne adja forró vízhez vagy fertőtlenítő szerekhez vagy fehérítőhöz.)

Ezek az adagolások optimális feltételek mellett értendőek. Ezek változhatnak, kérjük, forduljon a Diversey képviselőjéhez további információkért.
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Technikai adatok:
Megjelenés: Tiszta, zöld folyadék
Illat: Citrus
pH érték (tömény): 10.4
pH érték (használatban):10.4
Relatív sűrűség (20°C): 1.003 g/cm³
A fenti adatok általánosak, nem tekinthetőek specifikációnak.

Biztonságos kezelési és tárolási információk
A termék kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó teljes útmutatást külön biztonsági adatlap tartalmazza, amelyet a sds.diversey.com oldalon talál.
Tartsa távol a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől.
Csakis profi felhasználóknak / szakembereknek. 

Termék kompatibilitás
Tartsa távol az alacsony hőmérséklettől, ne adjon hozzá meleg vizet, fertőtlenítőt vagy fehérítőt. Használat előtt tesztelje az anyagokkal való 
kompatibilitást kis felületen. Ne tárolja vagy használja 5°C alatt.

Környezeti információk
A termékben használt felületaktív anyagok biológiailag lebomlanak, az EU 648/2004.

Elérhető kiszerelések
A Good Sense Breakdown elérhető 2x5L-es kézi adagolásos manuál szivattyús kiszerelésben.




