Good Sense Aerosols
Aerosol luchtverfrissers en geurneutralisator
Omschrijving
Ons assortiment Good Sense aerosol sprays werd speciaal ontwikkeld om een
effectieve oplossing te bieden voor alledaagse geurproblemen in professionele
instellingen. De Good Sense luchtverfrissers zijn eenvoudig, handig en veilig in gebruik
en zijn de ideale oplossing om geurproblemen te verhelpen in openbare ruimtes, bars,
hotelkamers, restaurants, kantoren, toiletten, enz.
Eigenschappen
• Gebruiksklare professionele verpakking
•
•
•
•

Snelwerkende en langdurige frisheid
Effectief tegen een groot aantal geuren (tabak, voedsel, urine, etc.)
Geef iedere kamer een geurboost in een oogwenk
Unieke, gepatenteerde Odour Neutralizing Technology (O.N.T.)

Voordelen
• Elimineert nare geurtjes in plaats van ze te maskeren
• Kan tijdens de reguliere schoonmaakroutine worden geïmplementeerd
• Ideale oplossing om effectief geurproblemen op te lossen in publieke ruimtes, bars,
hotelkamers, restaurants, kantoren, sanitaire ruimtes of iedere andere ruimte waar
onaangename geuren aanwezig zijn
• Laat een aangename, frisse geur achter
• De O.N.T. technologie vernietigt nare geurmoleculen en versterkt daardoor de frisse
geur
Gebruiksaanwijzing
Goed schudden voor gebruik. De luchtverfrisser verticaal houden en vervolgens
vernevelen in het midden van de ruimte.
Dosering:
Spraymethode: gebruiksklaar (100%)

Good Sense Aerosols
Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Ondoorzichtige spuitbus en vernevelkop
Geur:
Good Sense Magnolia & Mimosa • Parfum met geuren van magnolia & mimosa
Good Sense Toscane • Lavendel en houtplanten parfum
Good Sense Marine • Frisse oceaan parfum
Good Sense Mandarine • Frisse mandarijn parfum
Good Sense Crusair • Verkwikkende menthol-eucalyptusparfum
pH waarde (onverdund): N/A
pH waarde (verdund): N/A
Relatieve dichtheid (20°C): 0.8 g/cm³
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.
Alleen voor professioneel gebruik.
Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU
wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.
Beschikbare verpakkingen
Iedere Good Sense Aerosol is beschikbaar in 12x500ml verpakking.
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