SPRÁVA BUDOV

TECHNICKÝ LIST

4FRESH STRONG CHERRY
PARFÉMOVANÝ POHLCOVAČ PACHŮ
CHARAKTERISTIKA
• díky speciálnímu složení pohlcuje zárodky
pachů, zabraňuje jejich vzniku a šíření
• pohlcuje kouř z cigaret, kuchyňské pachy, atd.
• zanechává svěží příjemnou vůni
• nezanechává skvrny, a proto lze aplikovat i na
textilie, jako je koberec, záclony, závěsy, atd.
• snadná aplikace pomocí rozprašovací pistole

OBLASTI POUŽITÍ
4FRESH ničí kuchyňské pachy (z ryb, připálenin,
přepálených tuků, cibule,kapusty...). Je vhodný pro recepce,
šatny, kuchyně, čekárny, interiéry budov, aut a hromadné
dopravy. Možno aplikovat i do nádržek, nenápadně umístěná
skrytá místa.
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20 °C): kapalné
Barva: bezbarvá
Zápach (vůně): cherry
Relativní hustota: 0,99 - 1,03 g/cm3
Teplota varu: >100 °C
Rozpustnost ve vodě: rozpustný
Hodnota pH: 7 - 8 neředěno
NÁVOD NA POUŽITÍ
Používá se neředěný pomocí rozprašovací pistole.
Nastříkejte do prostoru nebo lze aplikovat i na textilie:
koberec, záclony, závěsy. Není třeba oplachovat. Je možné
použít i do nádržek, nenápadně umístěných na skrytá místa
interiérů

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.

BALENÍ
4FRESH je dodáván v balení 750 ml nádoba s rozprašovací
pistolí.
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.
Uchovejte uzamčené a mimo dosah dětí!
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní
list.
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

