CLIP 4C

LIST

ZÁVĚSNÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU PRO TOALETY

CLIP 4C | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
postupně uvolňuje svěží vůni po dobu 30 dní
připíná se na vnější stranu mísy
neobsahuje žádné chemikálie negativně
ovlivňující životní prostředí
je omyvatelný
snadno recyklovatelný

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

CLIP 4C se používá na toaletách ve veřejných budovách, institucích, administrativních a výrobních budovách, hotelech,
restauracích, školách a ve sportovních zařízeních. Je decentně
skrytý pod sedátkem. Neruší design toalety. Lze ho aplikovat
i po stranách splachovačů. Je nenáročný na skladovací prostory. Vyhovuje VOC testům, neobsahuje žádné látky poškozující
ozon, ani žádné látky ohrožující lidské zdraví.

CLIP 4C je dodáván v balení 12 ks v krabici.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20 °C): pevné
Barva: oranžová
Zápach (vůně): mango
Relativní hustota: 0,095 g/cm3
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
Rychlost odpařování: (Butyl Acetate = 1) méně než 1

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte v těsně uzavřených obalech, v suchu při teplotě +5 až
+25 °C a v dobře větraných místech k tomu určených.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

NÁVOD NA POUŽITÍ

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Vyjměte CLIP 4C z obalu a pověste jej na záchodovou mísu z
vnější strany. Používáním intenzita uvolňované vůně slábne, po
30 dnech nahraďte CLIP 4C novým.

Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

