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AROMX 60 
Super silny eliminator przykrych zapachów 

 

Zastosowanie:  

Preparat zwalczający przykre zapachy, ludzkich nieczystości, odchodów zwierząt, ścieków, śmieci, pleśni, gotowania, 

ognia, dymu cygar, papierosów, piwa, farby, itp. Aromx 60 stosowany jest wszędzie gdzie pojawia się problem z 

usunięciem przykrego zapachu.  

Sposób użycia:  

Rozpylić kilka kropel AROMX 60 bezpośrednio na źródło przykrego zapachu lub jego otoczenie (przed 

zastosowaniem za pomocą kilku kropli preparatu wykonaj test na trwałość koloru dywanu lob tkaniny) lub po prostu 

dodać niewielką ilość środka stosowanego do czyszczenia. Preparat można używać w koncentracie lub jako 

rozcieńczony w spryskiwaczu oraz można dolewać do wszelkiego rodzaju płynów myjących. 

 

 

 

 

 

Rozcieńczenie:  

Do spryskiwacza od 1-1L wody do 1-5L wody, można dolewać do płynów 

myjących maksymalnie 1-150L wody  

 

Ostrzeżenie:  

          
Uwaga 

CHRONIĆ PRZED DOSTĘPEM DZIECI. 

 Płyn łatwopalny. 

 Działa drażniąco na oczy 

 Może wywoływać uczycie senności lub zawroty głowy 

 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł 

zapłonu. Palenie wzbronione. 

 Unikać wdychania mgły/ par/ rozpylonej cieczy. 

 Unikać bezpośredniego kontaktu z okiem i skórą 

 W przypadku dostania się płynu do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować 

się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem 

 W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę 

pod strumieniem wody/ prysznicem.  

 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego naświńże 

powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 

 Przechowywać w dobrze wentylowanych miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
Pojemność – 946 ml lub 3,78 litra  

Wartość pH = 8- 9,65 

PZH NR HŻ /03008/00  

OKRES PRZYDATNOŚCI - 24 miesiące  

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP! 

OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia  

PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd. Peterborough Ontario K9J 8N4, KANADA  


