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Stosowanie i dozowanie

Dozowanie zgodnie
z zastosowaniem i
stopniem zabrudzenia.
Stosować się do
poniższych instrukcji.

5–
20

 m
L/

L Duże powierzchnie:
Może być stosowany
do czyszczenia
maszynowego. 

Ręczne mycie podłogi:
Umyć podłogę czystym
mopem. 

Czyszczenie
powierzchniowe:
Przetrzeć na mokro lub
zwilżyć powierzchnię
czystą ścierką. 

Zapach utrzymuje się
do 24 godzin.

Środek czyszczący o bardzo trwałym zapachu
■ Przyjemny zapach ■ Neutralne pH

Profil produktu
■ AROMA intense ivedor pozostawia po czyszczeniu intensywny i długotrwały, świeży zapach błękitnego oceanu,

połączony z nutami róży, jaśminu, piżma i drzewa sandałowego.
■ AROMA intense ivedor skutecznie czyści i nadaje zapach.
■ Specjalna receptura AROMA intense ivedor pozwala na stosowanie ręczne i maszynowe.
■ AROMA intense ivedor nadaje pomieszczeniom zapach utrzymujący się do 24 godzin.

Miejsce aplikacji
■ Odpowiedni do wszystkich powierzchni i podłóg wodoodpornych, takich jak płytki, marmur, podłogi utwardzane i

nieutwardzane w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, biurach itp. Nie należy stosować na nieuszczelnionych
podłogach drewnianych ani na dywanach.

Skład
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, HEXYL CINNAMAL, AMYL CINNAMAL, CITRONELLOL, GERANIOL,
COUMARIN

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Wrażliwy na działanie
mrozu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 712986  10 x 1 L
Kod produktu 402256  1 x 10 L

Wartość pH 7

Zaufany partner


