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HASZNÁLAT 

TECHNIKAI ADATOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olyan aktív formula, ami a kellemetlen szagok okaira hat mint például a füst, konyhai szagok, kisállat 

alom szaga és általában a szerves szagok.

Permetezze közvetlenül a kellemetlen szag forrására. Hagyja megszáradni. Óvatosan nedvesítse be a 
szövetet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Használatra kész. 
 

KÜLSŐ: Tiszta folyadék 

SZÍN: Átlátszó/sárga 

ILLAT: Levendula 

COV: 7,70% 

 
PH Aktív hatóanyag [%] 

7,1 ± 0,5 12 ± 1 

 

 
POM REFRESHING

HÍGÍTÁS 
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MEGSZÜNTETI A SZAGOKAT, SZAGTALANÍT

Semlegesíti a kellemetlen 

szagokat  

Kellemesen illatosít 

Szöveteken is használható

Olyan aktív formula, ami a kellemetlen szagok okaira hat mint például a füst, konyhai szagok, kisállat 

m szaga és általában a szerves szagok. 

Permetezze közvetlenül a kellemetlen szag forrására. Hagyja megszáradni. Óvatosan nedvesítse be a 

Sűrűség 
(g/ml) 

Nyomás (bar) Viszkozitás (cP)

1.015   

REFRESHING 

NTETI A SZAGOKAT, SZAGTALANÍT 

Semlegesíti a kellemetlen 

Szöveteken is használható 

Olyan aktív formula, ami a kellemetlen szagok okaira hat mint például a füst, konyhai szagok, kisállat 

Permetezze közvetlenül a kellemetlen szag forrására. Hagyja megszáradni. Óvatosan nedvesítse be a  

(cP) Össz. szárazanyag 
tartalom [%] 
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Ne permetezze közvetlenül ételre vagy nyílt 

textilen való használat előtt először egy rejtett részen tesztelje. 

illatérzékenységben, allergiában szenvedők óvatosan használják

higiéniai gyakorlatot.  

Használat előtt mindig olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós 

forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megadott védőfelszerelést. Sutter Professional 

nem vállal semmilyen felelősséget a termék nem rend

Kizárólag professzionális felhasználásra. Kérésre biztonsági adatlap kapható

 
CSOMAG  

 

Kód 
 

Kiszerelés 

5712 ml 750 

 

 
 
 
 

POM REFRESHING 
 

MEGJEGYZÉS 
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Ne permetezze közvetlenül ételre vagy nyílt lángra. Ne permetezze magára, vagy mások irányába. Kényes 

textilen való használat előtt először egy rejtett részen tesztelje. Hűvös, napfénytől védett helyen tárolja

illatérzékenységben, allergiában szenvedők óvatosan használják. A légfrissítő nem hely

Használat előtt mindig olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós 

forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megadott védőfelszerelést. Sutter Professional 

nem vállal semmilyen felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából adódó kárért. 

Kizárólag professzionális felhasználásra. Kérésre biztonsági adatlap kapható. 

 

Mennyiség 
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. Ne permetezze magára, vagy mások irányába. Kényes 

Hűvös, napfénytől védett helyen tárolja. Az 

A légfrissítő nem helyettesíti a helyes 

Használat előtt mindig olvassa el a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját az expozíciós 

forgatókönyvvel együtt. Használja a biztonsági adatlapon megadott védőfelszerelést. Sutter Professional 

eltetésszerű használatából adódó kárért.  

Paletta 

11x3=33 


