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Good Sense Floral
Preparat do mycia podłóg i wszystkich powierzchni zmywalnych oraz 
odświeżania powietrza w pomieszczeniach. Zawiera technologię O.N.T.

Opis
Good Sense Floral jest uniwersalnym, zapachowym preparatem, przeznaczonym
do mycia podłóg oraz wszystkich twardych, wodoodpornych powierzchni.
Polecany do stosowania na: naturalnym i sztucznym kamieniu, płytkach cerami-
cznych, powierzchniach z tworzyw sztucznych, szkle, powierzchniach porcelano-
wych i malowanych. Produkt można także zastosować do odświeżania powietrza
w pomieszczeniach.
Good Sense Floral zawiera technologię O.N.T., która skutecznie i na długi czas
eliminuje nieprzyjemne wonie oraz pozostawia w pomieszczeniu świeży, przyje-
mny zapach. Kompozycja zapachowa produktu to połączenie ziołowej nuty melisy
z mieszaniną zapachów świeżych kwiatów o delikatnej nucie róży i lilii w tle, a le-
śną nutą jako podstawą. 
Good Sense Floral ze względu na przyjemny zapach i łatwość użycia jest produ-
ktem idealnym do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, typu: bary,
pokoje hotelowe, restauracje, pomieszczenia biurowe i toalety.

•    doskonałe właściwości myjące;
•    nie pozostawia smug na czyszczonych powierzchniach;
•    do stosowania na większości twardych, wodoodpornych powierzchniach;
•    zawiera technologię neutralizacji nieprzyjemnych zapachów - O.N.T.;
•    pozostawia świeży, kwiatowy zapach;
•    niewielkie, poręczne opakowanie;

Postać:    różowa ciecz
Gęstość w 20ºC:  ok. 1,0 g/cm³
pH (koncentrat, w 20ºC): ok. 6,3

Cechy

Właściwości

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

Produkt dostępny w opakowaniach: karton - 2 x 5 L.

Dozowanie

Sposób użycia

Stosować stężenia od 1% do 5% (od 10 ml do 50 ml na 1 litr roztworu) w zależno-
ści od rodzaju czyszczenia.

•    czyszczenie natryskowe:   40 ml na 500 L roztworu (8%);
•    mycie podłóg:    10 - 50 ml na 1 L roztworu (1-5%), 
      zalecany roztwór to: 2%;
•    ręczne mycie powierzchni zmywalnych: 25 ml na 1 L roztworu (2,5%);
•    odświeżanie powietrza:   80 ml na 1 L roztworu (8%);
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Sposób użycia

Czyszczenie natryskowe: Sporządzić 8% roztwór preparatu. W przypadku dużych powierzchni preparat nanosić 
bezpośrednio na powierzchnie, a następnie polerować je do sucha. W przypadku małych powierzchni produkt na-
nieść na ścierkę i przecierać czyszczone powierzchnie. Ścierkę należy regularnie płukać, a co pewien czas uprać
lub wymienić na nową.
Mycie podłóg: Podłogę zamieść. Dobrać odpowiednie stężenie, w zależności od ilości zabrudzeń w granicach 
1%-5%. Zalecany roztwór roboczy produktu to: 2%. Roztwór preparatu rozprowadzić na powierzchni podłogi przy
użyciu mopa. Zanieczyszczony roztwór zebrać mopem lub wodochłonną ścierką.
Ręczne mycie powierzchni zmywalnych: Sporządzić 2,5% roztwór preparatu, używając letniej wody. Produkt na-
nosić na czyszczone powierzchnie ścierką. Po zebraniu zanieczyszczeń ścierkę płukać w wiadrze, a powierzchnie  
pozostawić do wyschnięcia.
Odświeżanie powietrza: W butelce ze spryskiwaczem przygotować 8% roztwór roboczy produktu. W pomieszcze-
niu o średniej wielkości, jednokrotnie rozpylić roztwór produktu, w środkowym miejscu pomieszczenia. W więk-
szych pomieszczeniach użyć proporcjonalnie więcej roztworu. Produktu nie rozpylać nad meblami, wyposażeniem
i tkaninami.
Uwaga: Nie wlewać produktu ponownie do opakowania. Aby zapobiec ulatnianiu się zapachu z produktu, pojemnik
należy przechowywać szczelnie zamknięty.
Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany
do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód grunto-
wych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia naj-
wyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalisty-
cznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowa-
niach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich
temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słone-
cznych.

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

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pra-
cy z preparatem Good Sense Floral, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bez-
piecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

 

Postępowanie z odpadami

Warunki przechowywania

Środki ostrożności

Okres trwałości

Zastosowanie


