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Leírás

Az Anti-splash technológia megakadályozza a visszafröccsenést, ezáltal 
védi a falakat és a padlót, megelőzve a kellemetlen szagok kialakulását, 
továbbá megakadályozza a baktériumok szaporodását. Ha alkalmazza 
termékünket, ügyfelei garantáltan jó véleménnyel hagyják el mosdóját.

Tulajdonságok

- A szabadalmaztatott technológia megakadályozza a visszafröccsenést
- A flexibilis kivitelezésnek köszönhetően alkalmas bármely piszoárra
- Különböző színekben és illatokban elérhető
- VOC kompatibilis és 100%-ig újra hasznosítható műanyag
- Kétszer hosszabb az élettartama, mint a  piacon kapható más hasonló termékeké
- Sokoldalú

Előnyök
- Megakadályozza a visszafröccsenést, ami hozzájárul a padlók és a falak
szennyeződéséhez
- Nagy forgalmú helyekhez tervezve, mint például hotelek,
konferenciaközpontok, éttermek és kórházak
- Akár 4x nagyobb a felülete, mint a hagyományos hasonló termékeknek a
hosszabb ideig tartó és erőteljesebb illatok érdekében
- Friss illata használattól függően akár 60 napnál is tovább tarthat.
- Friss, kellemes illatot nyújt
- Kompatibilis a Good Sense Breakdown-nal (baktérium és szagmentesítő a
vízmentes piszoárokhoz)

Használati utasítás
Az Ekcoscreen használatra kész a vízöblítéses és vízmentes 
piszoárokhoz.

Alkalmazás:
1. Távolítsa el a régi piszoár illatosító betétet
2. Távolítson el minden szemetet a piszoárból
3. Tisztítsa meg a piszoárt vagy wc csészét a szennyeződésektől
4. Távolítsa el a piszoár betét műanyag csomagolását
5. Helyezze a piszoár betétet a piszoárba, középre, sörtékkel

felfelé

További információért  keresse fel weboldalunkat vagy szaktanácsadó kollégáinkat.
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Technikai adatok:
Megjelenés: N/A
Illat: Fresh (kék) & Alma (zöld)
pH érték (tömény): N/A
pH érték (használatkor):N/A
Sűrűség (20°C): N/A
A fenti adatok általánosak és nem tekinthetők termékspecifikációnak.

Biztonságos kezelés és tárolás
Ne bontsa ki a zárt tárolókat és ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek.

Környezetvédelmi információk
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy lebomoljon egy biológiailag aktív hulladéklerakóban (megfelelő létesítmények nem állnak 
rendelkezésre minden területen).
Az elvégzett ASTM D5511-2 teszt bizonyítja, hogy ezen termékünk 99%-ban lebomlik kevesebb, mint 5 év alatt.

Elérhető kiszerelések:
Ekcoscreen 60 nap Anti-Splash Urinal Screen elérhető  6x2 kiszerelésben.


