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Good Sense 30 Days Refill – wkład zapachowy
30-dniowy odświeżacz powietrza. 

Opis
30-dniowy system odświeżania powietrza został stworzony z myślą o neutralizacji 
nieprzyjemnych zapachów w toaletach. Produkt można także stosować w innych 
pomieszczeniach z cyrkulacją powietrza. Zapach wkładu – zielone jabłuszko – 
neutralizuje przykre wonie i pozostaje w pomieszczeniu na długi czas.

Cechy
•   neutralizuje nieprzyjemne zapachy;
•   30 gramowy wkład wystarcza na przynajmniej 30 dni;
•   nie wymaga baterii;
•   delikatna, „nierzucająca się w oczy” obudowa na wkład;
•   łatwy do zainstalowania i obsługi;
•   system niewymagający specjalnego programowania czy szkoleń;
•   bezawaryjny.

Właściwości
Postać:                 wkład z włókniny
Zapach:    zielone jabłuszko
Gęstość ( 20°C):                                      ok.1,034 g/cm³
pH (w 20°C):                                            ok. 10,0

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniu: karton (6 x 2szt).
Otworzyć opakowanie wkładów zapachowych i wyjąć jeden z nich. W umocowanej 
na ścianie plastikowej obudowie umieścić wkład. W pomieszczeniach o dużej po-
wierzchni może być konieczna instalacja dodatkowych wkładów z obudowami. Po 
zainstalowaniu wkładu należy umyć ręce. W przypadku długotrwałego lub częstego 
kontaktu z preparatem może być konieczna ochrona skóry.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób 
użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel 
handlowy. 

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właści-
wie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych po-
mieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Prze-
chowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie pro-
mieni słonecznych.

Warunki przechowywania



Good Sense 30 Days Refill

2

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Good Sense 30 
Days Refill, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania 
z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Okres trwałości

Środki ostrożności
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