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Премахване на миризми: телесни 
миризми, тютюн, животни

 СВОЙСТВА
�ODOR REMOVER е продукт, специално разработен 
за усвояване на миризми, които могат да възникнат 
в автомобили (тютюн, храна, куче, екскременти...).

 УПОТРЕБА (И)
неутрализиране на неприятните миризми в 
превозните средства. Автомобилни сервизи, 
центрове за автокозметика, автопаркове.

 ПРЕДИМСТВА
�Благодарение на иновативната си  агент 
технология, основните материали на ODOR 
REMOVER ще се комбинират с обичайните лоши 
молекули миризма (алкалоиди, крезол, paracresol, 
mercaptants...) за намаляване на обонятелния ефект. 
�ODOR REMOVER е много ефикасен: той намалява 
с фактор от 10 лошата миризма. Това означава, че 
след пръскане, 90% от лошата миризма изчезва. 
�ODOR REMOVER съчетава ефектите на антимирис 
и парфюм (зелен чай). Така че след неутрализиране 
на лошата миризма, приятен аромат ще се 
разпространи в превозното средство.

 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Спазват се обичайните мерки за безопасност при 
използването на химически продукти и се носи 
подходящо индивидуално защитно оборудване.
Напръскайте вътре в превозното средство. 
Оставете да подейства. След няколко минути 
миризмите ще бъдат неутрализирани.

За по-подробна информация, моля консултирайте 
се с нашата техническа поддръжка.  Съхранение: 
да се съхранява плътно затворен и защитен от студ, 
замръзване, UV лъчи и топлина на проветриво място.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Физично състояние: безцветна течност
pH: ca. 6
Плътност: CA. 0,99
Парфюм: зелен чай
Среда на биоразградимост: повърхностноактивните 
вещества, съдържащи се в този препарат, отговарят 
на критериите за биоразградимост, определени в 
Регламент (ЕО) No 648/2004 относно детергентите.

 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО & БЕЗОПАСНОСТ
Моля, прочетете препоръките в информационния 
лист за безопасност и оригиналната опаковка. Да не 
се смесва с други продукти. Информационният лист 
за безопасност е на разположение при поискване.

 РЕФЕРЕНЦИИ И ОПАКОВАНЕ
HAF1-750 пръскачка  750ml
HAF1-5  л 5l

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, който ще 
се различава от препоръките, препоръчвани от FLOWEY®.


