KARTA TECHNICZNA

Profesjonalny olejek zapachowy, na bazie prawdziwych perfum, do pomieszczeń i
łazienek o długotrwałym intensywnym działaniu.
Specyﬁkacja

Opis

Nazwa Produktu

Olejek zapachowy KALA CHANTI

Zapachy

Si
Delice
Denim
Drzewo sandałowe
Orientalno- korzenny
Kwiatowy sen
Kwiatowo-cytrusowy
Owocowa pasja
Egzotyczne liczi
Zielona herbata z gruszką
Japońska wiosna
Wanilia z cytrusami
Patchouli secrets
Czarne winogrono z kiwi
Fresh linen

Zastosowanie

Przeznaczony do wszystkich pomieszczeń: pokoi hotelowych, restauracji, biur, korytarzy,
poczekalni, autokarów, samochodów, klubów, dyskotek, gabinetów lekarskich, zabiegowych, sal
konferencyjnych, sklepów, toalet, łazienek, itp.
Skutecznie neutralizuje wszelkie nieprzyjemne zapachy, np.: z wc, kanalizacji, po papierosach,
zwierzętach, resztkach organicznych, substancjach chemicznych, zapachy odchodów, substancji
gnilnych i pozostawia przyjemny świeży zapach.
Dzięki skoncentrowanym składnikom pozostawia przyjemny zapach perfum kilkakrotnie dłużej niż
inne odświeżacze (przez minimum 1-2 dni).
Dzięki naturalnym składnikom nie jest szkodliwy dla zdrowia. Nie uczula. Odstrasza insekty.

Sposób użycia

Rozpylać na powierzchnie zmywalne (nie w powietrze!); w łazienkach i toaletach: na glazurę,
umywalki, muszle wc; w autach i pomieszczeniach: na dywaniki, podłogę, kaloryfery oraz inne
zmywalne powierzchnie. Po użyciu może pozostawić śliską powłokę. Nie spryskiwać podłóg i
powierzchni z połyskiem. Może służyć jako dodatek do środków czyszczących, odkurzaczy z
ﬁltrem wodnym, nawilżaczy powietrza, klimatyzatorów. Może służyć do mycia armatury
łazienkowej. Prysnąć na armaturę i przetrzeć szmatką. Pozostawia połysk bez smug i zapobiega
powstawaniu brzydkich plam po wodzie.

Rodzaj , wielkość,
pojemność
opakowań

Butelka z rozpylaczem
100ml- wysokość 15 cm szerokość 4 cm
250ml- wysokość 18,6 cm szerokość 5,8 cm
500ml-wysokość 25,2 cm szerokość 6,6 cm
1l-wysokość 28,9 cm szerokość 8,8 cm
5l- wysokość 28,2 cm szerokość 12,3 cm (kanister, brak spryskiwacza)

Skład

Alkohol izopropylowy, alkohol etylowy, woda, kompozycja zapachowa, utrwalacz,
neutralizatory zapachów

Ph

7

Uwagi

Produkt łatwopalny.
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
Działa drażniąco na oczy.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Chronić przed dziećmi.
Nie wdychać rozpylonej cieczy
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

tel. 76 854 87 09
www.facebook.com/KalaZapachy

e-mail: biuro@kala.pl

www.kala.pl
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