ABS
GRANULÁT ABSORBUJÍCÍ
KAPALINY A PACHY
• Rychlé vstřebávání všech druhů kapalin
• Čerstvá citrusová vůně
• Nedrží se na povrchu a nezanechává
zbytky kapaliny
• Váže nepříjemné pachy
• Bez barviv a bělicích činidel
• Absorbuje 10 - 100 násobek své
hmotnosti (v závislosti na kapalině)
• Ekonomické použití

ABSORBER
VŠEOBECNÉ INFORMACE
ABSORBER je granulát pro rychlé vstřebávání
vodnatých, zapáchajících kapalin.
ABSORBER má čerstvé citrusové vůně, které také
pohlcují nepříjemné pachy.
Granulát je
snadno použitelný a musí se pouze

nasypat do kapaliny. ABSORBER absorbuje 10 - 100
násobek své hmotnosti (v závislosti na kapalině), což
každému uživateli umožňuje absorbovat i velké
množství nežádoucích tekutin.

TECHNICKÁ DATA
Forma: prášek
Barva: bílá
Zápach: citrus

Sypná hmotnost: cca. 0,5 - 0,8 g / cm³ .
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABSORBER je vhodný pro:
- mateřské školy a školy
- kanceláře lékařů a nemocnice
- vozy záchranné služby
- nákupní centra
- vozy taxi a autobusy
- restaurace a hotely
- sportovní areály - bazény
- domovy pro seniory
- oslavy a večírky
- výrobní linky a dílny údržby

Objednací číslo
T407001

Název
Absorber

UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s
maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si
uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost
použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní
účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a
přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše
konkretní použití výrobku. Záruka, kterou
Tech-Masters
poskytuje,
se
týká
pouze
standardních prodejních podmínek tohoto výrobku.
V žádném případě nenese odpovědnost za
náhodné škody, ani za škody v důsledku
nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému
odběrateli.

BEZPEČNOST A HYGIENA
WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

• POUŽITÍ: Pro rychlé vstřebávání vodnatých,
zapáchajících tekutin, jako jsou zvratky, moč,
fekálie. Váže nepříjemné pachy.
• APLIKACE:
- Nasypte granule na nechtěnou kapalinu a
nechte několik minut působit.
- Poté odstraňte prach a zlikvidujte zbytkový
odpad.
- Pro čištění a dezinfekci použijte BACTO CLEAN
GEL.
- Granulát lze používat pouze jednou.
Balení
700g

Zařazení
BEZPEČNOST A HYGIENA

