
Wydajność
  Mocno skoncentrowane produkty dla 

zapewnienia wysokiej wydajności
  Znacząco poprawia jakość powietrza 

w pokoju, pozostawiając wrażenie czystości
  Występuje w 2 świeżych wersjach 

zapachowych – White Cotton i Air 

Skuteczność
  Równie skutecznie odświeża  

kanapy i zasłony
  Długotrwały efekt neutralizowania 

przykrych zapachów

Bezpieczeństwo
  System oznaczenia kolorami ułatwia 

dobranie właściwego produktu 
do danego zastosowania

Zrównoważony rozwój
  Znaczące zmniejszenie ilości odpadów 

opakowaniowych, tj. przynajmniej 
o 70% w porównaniu z tradycyjnym 
rozmiarem opakowań 

ŚRoDki Do SpRZątAniA pokoi oasis pro White Cotton / oasis pro Air

White Cotton/Air 

Bardzo skuteczny oraz zapewniający długotrwały efekt 
środek eliminujący przykry zapach oraz neutralizujący 
zapach tkanin. pozostawia pozytywne wrażenie czystości. 

ŚRoDek eliminująCy pRZykRy ZApACh



 

pRoDukt  koD pRoDuktu    WielkoŚĆ opAkoWAniA

oasis pro Air 9091860 2 x worek 2 l
oasis pro White Cotton 9091840 2 x worek 2 l

instrukcja użycia:

30cm

1. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat stosowania należy zapoznać się z planem higieny, 
informacjami na etykiecie oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

2. podczas pracy z produktem w postaci koncentratu należy stosować odpowiednią odzież ochronną.

3. W celu odświeżenia tkanin preparat należy rozpylać z odległości 30 cm.

4. W zależności od metrażu pokoju należy rozpylić pojedynczą lub podwójną dozę preparatu w celu uzyskania 
przyjemnego zapachu.

ZAleCeniA
konsultant firmy ecolab zainstaluje oraz dostosuje pracę układu dozującego 
do obowiązujących wymagań z zakresu utrzymania higieny w celu uzyskania 
optymalnych rezultatów. 
Zalecany poziom stężenia: od 3 do 8% w zależności od intensywności przykrego 
zapachu oraz twardości wody
nie mieszać z innymi produktami! podczas wymiany pustego worka na nowy należy 
stosować rękawice i okulary ochronne.

BeZpieCZeńStWo
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.  Dodatkowe informacje oraz 
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na etykiecie produktu oraz 
w karcie charakterystyki.

WARunki pRZeChoWyWAniA
przechowywać w temp. od 0 °C do 40°C wyłącznie  
w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
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