
Alkalmazási területek A Kiilto Odor Stop szagsemlegesítő hatékony megoldás a különösen kitett helyek számára, mint állatorvosi rendelők,
tömegközlekedési- és szállítmányozási területek, egészségügyi intézmények, iskolák, edzőtermek, hulladéktelepek stb.

Termék tulajdonságok A Kiilto Odor Stop biológiai szagsemlegesítő. Erős bakteriális spórák segítségével megszűnteti a szerves
szennyeződések okozta szagokat. A spórák természete miatt a hatás használat után 12 órával kezdődik meg.
Illatosított termék.

Használati utasítás Használatra kész termék
Permetezze közvetlenül a megtisztított felületre, törölje le és hagyja megszáradni. Használat után ne öblítse le.

Koncentrátum
Adagolás: 20 ml / 1 l víz. Törölje le nedvesen a megtisztított felületet, vagy permetezze az oldatot közvetlenül a
megtisztított felületre. Hagyja megszáradni. Használat után ne öblítse le.
Erős sennyezettség esetén: Adagolás: 100 ml / 1 l víz. Ha szükséges, ismételje meg.

Figyelmeztetés Ne használja erősen lúgos, erősen savas vegyszerekkel vagy fertőtlenítőszerekkel!
Használat előtt felrázandó.

Összetétel Alkotórész Hatás

Baktérium spórák Megszűntetik a kellemetlen szagokat.

Anionos és nem-anionos
felületaktív anyagok

< 5 % Csökkenti a felületi feszültséget és eltávolítja a szennyeződéseket.

Illatanyag Kellemessé teszi a termék illatát.

Benzisothiazolinone Tartósítószer

Methylisothiazolinone Tartósítószer

Laurylamine
Dipropylenediamine

Tartósítószer

pH érték 7.2 semleges

Oldat pH érték 7.2 semleges

Tárolás Meleg, szobahőmérsékletű helyen.
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Biológiai szagsemlegesítő
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Megjelenés és illat Színes, illatosított folyadék

Felhasználó és
környezetvédelmi
�gyelmeztetések

Kerülje a bőrrel való érintkezést, használjon védőkesztyűt.
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és szükség esetén orvoshoz kell fordulni.
A biztonsági adatlapot megtalálja a www.plum.hu vagy www.plum24.com oldalakon.

Csomagolás /
Cikkszám

Kiszerelés Cikkszám GTIN   

9 x 750 ml
pumpás

41046 6417964410464

12 x 1 l
�akon

41047 6417964410471

1 x 5 l
kanna

41048 6417964410488

További információ Keresse a bővebb termékinformációkat a www.plum.hu és a www.plum24.com weboldalainkon,
vagy érdeklődjön az info@plum.hu címen.
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