TECHNICK€ LIST

SMOKE SCREEN™
AEROSOL PROTI Z•PACHU.
POPIS
Zep Smoke Screen je vysoce €činn‚ aerosol s vůn„, kter‚ působ„ proti z…pachu
všude tam kde se tento probl‡m vyskytuje.
VLASTNOSTI
V€HODY
ˆčinnost na
Chemicky neutralizuje zdroj z…pachu ze zatuchl‡ho cigaretov‡ho
nepř„jemn‡
a doutn„kov‡ho kouře, vařen‡ho a rozlit‡ho j„dla, odpadků,
z…pachy.
zvratků, v‚kalů, potu, dom…c„ch zv„řat, z…pachu po pož…ru,
pr…delen, nemocnic, sanatori„ atd.
Př„jemně
Př„jemn… svěž„ vůně se postar… o zbytky z…pachu.
von„c„.
Dlouho
ˆčinek vydrž„ často několik dn„ k dalš„mu použit„.
trvanliv‚.
Snadn‡
Nemus„ se ředit, přel‡vat ani čerpat.
použit„.
V‚konn‚.
Stač„ aplikovat pouze malou d…vku do prostoru pro neutralizaci
z…pachu.
K použit‚ : Všude tam kde je potřeba potlačit nepř„jemn‡ pachy včetně pachů z
tab…kov‡ho kouře. Je ide…ln„ kdekoliv V…s obtěžuje nepř„jemn‚ z…pach.
Jak použ‚t:
Jednoduše rozpr…šit směrem do středu m„stnosti nebo ke zdroji z…pachu.
Zvlƒště užitečn‡ pro:
Odbavovac„ haly
Veterin…rn„ nemocnice & Zvěrol‡kaři
V‚strojn„ & Doplňovac„ sklady
Mobiln„ servisy & Myc„ linky
Salony kr…sy
Reklamn„ tisk…rny
J„delny & Bary
Restaurace & Pivnice

Pohřebn„ €stavy & Krematoria
St…tn„ €řady & Ček…rny
Potravin…řsk‡ obchody & Supermarkety
Hotely & Motely
Strojn„ průmyslovou v‚robu
Z…vody na balen„ potravin
Nemocnice & Sanatoria
L‡kařsk‡ ordinace

Domovy pro seniory
Školn„ & Vzděl…vac„ služby
Autoservisy & Čerpac„ stanice
Tř„d„rny odpadu
Čističky odpadn„ch vod
Sportovn„ & Rekreačn„ kluby
N…kladn„ automyčky

Forma: Aerosol.
Hustota při 20•C: 0.98 g/cm”. HRUB• OBSAH 591 ml.
Barva: Světle šed….
Hnac„ plyn: Propan Butan.
Vůně: Charakteristick…. Skladovac„ teplota: 0• - 49•C ČIST• OBSAH 519 ml (454 g)

Pro profesion…ln„ použit„ v průmyslu a instituc„ch.
Vyžaduje opatrnost. Dr…ždiv‚ a Extr‡mně hořlav‚. Dalš„ informace čtěte v bezpečnostn„m
listě.N…dobka je pod tlakem: nevystavujte slunečn„mu z…řen„ a teplot…m nad 50•C. Ani
vypr…zdněnou n…dobku nepror…žejte a nevhazujte do ohně. Nestř„kejte do otevřen‡ho ohně
nebo na žhav‡ předměty. Uchov…vejte mimo dosah zdrojů zap…len„ - Z…kaz kouřen„.
Uchov…vejte mimo dosah dět„.
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