
Good Sense Shea &
Sandalwood (aerosol spray)

O3b

Good Sense Shea & Sandalwood, luchtverfrisser en
geurneutralisator - onmiddellijke werking
Omschri jv ing

Good Sense Shea & Sandalwood aerosol spray is ontwikkeld om de dagelijkse geurproblemen in een gebouw op te 

lossen. Gemakkelijk, handig en veilig in gebruik, de Good Sense aerosol sprays zijn de ideale oplossing voor het 

effectief oplossen van geurproblemen in ruimten zoals openbare ruimten, bars, hotelkamers, restaurants, kantoren, 

sanitaire ruimten, enz. De geur bevat de Geur Neutralisatie Technologie (O.N.T technologie), die de bron vernietigt 

van onaangename geuren en deze chemisch neutraliseert.  Het is doeltreffend tegen een verscheidenheid van 

onaangename geuren zoals urine, lichaamsgeuren, rook, en schimmel.

Eigenschappen

Gebaseerd op de gepatenteerde Geur Neutralisatie Technologie (O.N.T.)

Hoge parfumconcentratie

Keuze uit vijf verschillende geuren

Voordelen

Maskeert geen onaangename geuren maar vernietigt ze op chemische wijze om de perceptie van de gewenste

geur te versterken

Ideaal om de juiste sfeer te kiezen op de juiste plaats en op het juiste moment

Zeer zuinig dankzij het compacte geurconcentraat

Dosering

De Good Sense Shea & Sandalwood aerosol spray is klaar voor gebruik.

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw

contactpersoon bij Diversey voor advies.

Toepassing

Bij  het eerste gebruik: Verbreek de verzegeling van de spray door de sprayknop volledig in te drukken.

1. Spuitbus goed schudden voor gebruik.

2. Richt de spray naar boven in het midden van de ruimte.

3. Druk de sprayknop 1-3 seconden in (afhankelijk van de grootte van de ruimte).

4. Zorg ervoor dat u van het lichaam af sprayt!

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere vloeistof

Geur: Shea & Sandalwood

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk 

Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet 

blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer Omschrijving Systeem

101106643 Good Sense Shea&Sandalwood 6x0.3L W4317 Klaar voor gebruik
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