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SMELLEX
Nevtralizator neprijetnih vonjav in razgrajevalec maščob

Pakiranje:
12 x 1L v kartonu
LASTNOSTI
 uničuje spojine žveplovodika, ki
povzročajo neprijetne vonjave,
predvsem vonj po gnitju
 odstranjuje ostanke maščob, olj in
voskov
 odmašuje odtoke in cevi (kadar so
vzrok zamašitve delci povezani z
maščobo)
 vsebujoč eterična olja, odbija insekte
(muhe, mušice), uničuje legla mušic v
stoječih vodah ter tako preprečuje in
zmanjšuje njihovo razmnoževanje
 raztaplja ostanke katrana,
bitumenskih mas in kurilnega olja
 odstranjuje ostanke poliuretanske
pene (purpen)
 ne škoduje gumi in umetnim
materialom, ki so obstojni na topila

PODROČJA UPORABE
 po uporabi v majhnih zaprtih
 odtoki
prostorih dobro prezračimo
 smetnjaki, deponije
OPOZORILO!
 posode za zbiranje odpadkov,
Pred
uporabo
preizkusimo
 WC-ji,
obstojnost lakiranih površin in
 garderobe
površin iz umetnih snovi
na
 kuhinje (odvodne cevi)
skritem
mestu!
 kopališča (čiščenje robu bazena,
odtoki, garderobe,…)
TEHNIČNI PODATKI
 jame z muljem in gnilobo
Oblika:
tekočina
Barva:
rumena, prosojna
NAČIN UPORABE
3
Gostota:
880 kg/m
 sredstvo na površino nakapljamo ali
pH koncentrata:
7,5
napršimo
o
Vrelišče:
121-200 C
 glede na področje uporabe dodajamo
o
Plamenišče:
+50 C
koncentratu 10 do 1 000 000 delov
Vsebuje:
vode (npr. bazeni čistilnih naprav)
neionski tenzidi, vodotopna topila,
 ob uporabi ročnega aparata najprej citrus terpeni, vonjava
napršimo sredstvo v razmerju 1 : 10
do 1 : 20, nato s čisto vodo speremo

Opisi in navodila za uporabo z naših prospektov temeljijo na izkušnjah. Ker na
uporabo in razmerja, ki so specifična ne moremo vplivati, ne moremo prevzeti
nobene garancije za uspeh, ki ga je želel doseči uporabnik. Enako velja tudi za
morebitno škodo nastalo v primeru neustrezne uporabe. Vendar pa to ne velja, če so
takšne škode dokazljivo nastale zaradi neustrezne kakovosti ali sestave izdelka.

