BRE
VYSOCE ÚČINNÝ
NEUTRALIZÁTOR PACHŮ
•
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Vysoce koncentrovaný a úsporný
Eliminuje většinu pachů.
Rozpustný ve vodě
Nezanechává žádné zbytky
Snadno biologicky rozložitelný
S příjemnou svěží vůní
Vhodný pro klimatizační zařízení
K okamžitému použití

BREEZE
VŠEOBECNÉ INFORMACE
BREEZE je vysoce koncentrovaný, ve vodě rozpustný
neutralizátor nepříjemných pachů. Dlouhotrvající efekt
přináší vysokou hospodárnost v použití. BREEZE
neutralizuje pach rozkladem molekul zápachu. BREEZE
ušetří významnou finanční část nákladůn spojených

s čistěním oděvů, apod.. Použití i pro závěsy, záclony,
textilie, šaty, oděvy apod.. Praktický rozprašovač pro
pohodlné odstranění zápachu bez aerosolů škodících
životnímu prostředí umožňuje obzvlášť jemné
rozprašování.

TECHNICKÁ DATA
Forma: Tekutina.
Zápach: Příjemné aroma.
Barva: čirá.
PH Faktor: 6,5 - 7,8.
Bod vzplanutí: 36 °C.

Nehořlavý.
Biologická rozložitelnost: Ano.
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE !

POUŽITÍ
• BREEZE vhodný pro použití na toaletách, v
koupelnách, umývárnách. Bezpečně použitelný i
do odpadkových nádob, popelnic, do pelíšků
domácích zvířat, do mycích a čistících
automatických i mechanických přístrojů. BREEZE
je vysoce efektivní deodorant do šamponů
čistících koberce a může být použit i v prádelnách
na odstranění nepříjemného zápachu z oděvů. Je
dále vysoce efektivní v odstraňování pachů jako:
moč, kouření, zvířecí pachy, plíseň, zvratky,
odpadky, pach z nápojů, zatuchlost, přenosné
toalety, apod..
• Použití a ředění:
• V silně zatuchlých nebo zakouřených prostorech
nastříkejte BREEZE zředěný 1:5 s vodou přímo do
čalouněného nábytku, do záclon, vertikálních
žaluzií nebo do koberce.
Objednací číslo
T405001

Název
BREEZE

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

• Několik kapek na WC, do odpadkových nádob,
filtrů klimatizace a dalších uzavřených prostor.
• Koberce: Přidat 16 ml na 1 litr roztoku šamponu.
• Pečovatelské domy a nemocnice: Dvě kapky do
používaných nádob (např. ložní mísy).
• Prádelny: Malé množství BREEZE přidat do vody
na praní - osvěží velké množství prádla.
• Mechanické a automatické čističe: 8 ml na 1 litr
čistícího roztoku.
• Použití ve vozidlech: Zředit 1:1 s vodou a
vystříkat vnitřek vozu.
• POZNÁMKA: Pokud je BREEZE naředěn více než
1:1 s vodou, neskladujte naředěnou verzi déle než
2 dny.

Balení
500ml

Zařazení
BEZPEČNOST A HYGIENA

