
Osvěžovač vzduchu pro profesionální použití k osvěžení a 
provonění

Glade® Pacific Breeze
BOJUJE PROTI NEJODOLNĚJŠÍM ZÁPACHŮM A OSVĚŽUJE VZDUCH.

Popis produktu 
Exkluzivní profesionální vůně, která poskytuje klid mořské 
koupele s kombinací vůně zelených listů a citrusů. Jediný 
krátký závan okamžitě osvěží a povzbudí jakýkoli prostor 
ve vašem komerčním prostoru.

 • potlačuje nepříjemné pachy
 • Pacific Breeze je exkluzivní profesionální vůně, která poskytuje klid mořské koupele s kombinací  

 vůně zelených listů a citrusů.
 • Vůně napuštěná esenciálními oleji  
 • Jeden krátký výboj okamžitě osvěží a oživí jakýkoli prostor ve vašem komerčním prostoru
 • Pro použití v profesionálním prostředí k osvěžení a provonění
 • Exkluzivní extra velké komerční balení 
 • Působí během několika sekund

COMMERCIAL
& PUBLIC
SPACES

Jak používat:

Vstupní prostory 
a recepce

Chodby
a chodby

Umývárny Zasedací 
místnosti

Kavárna/
kuchyňka 
a další...

Kde použít:

1. Dobře protřepejte 
před použitím.

2. Držte plechovku ve 
vzpřímené poloze. 

Ukažte nahoru  
směrem k 

středu místnosti. 
Stiskněte tlačítko a 

stříkněte.

Nedoporučuje se 
pro použití na textilie.
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47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Tyto informace a veškeré další technické rady vycházejí z našich současných zna-
lostí a zkušeností. To však neznamená žádnou odpovědnost nebo jinou právní 
povinnost z naší strany; to platí i pro existující práva duševního vlastnictví třetích 
stran, zejména patentová práva. Zejména nemáme v úmyslu poskytovat žádné zá-
ruky, výslovné ani implicitní, ani neručíme za vlastnosti výrobku v právním smyslu. 
Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technologického nebo jiného vývoje.

Glade® Pacific Breeze 
BOJUJE PROTI NEJODOLNĚJŠÍM ZÁPACHŮM A OSVĚŽUJE 
VZDUCH.

Bezpečnostní informace:
Hořlavý aerosol. Nádoba pod tlakem: Při zahřátí může prasknout.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením. 
Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Uchovávejte mimo 
dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných 
zdrojů vznícení. Zákaz kouření. Nestříkejte na otevřený oheň 
nebo jiný zdroj zapálení. Nepropichujte a nepopalujte, a to ani po 
použití. 

Pouze pro profesionální použití.

Doba použitelnosti
36 měsíců od data výroby.

Technická data

Vzhled Aerosol

Barva Bezbarvý

Zápach Mořská koupel

Hodnota pH NEUPLATŇUJE SE

Skladový kód: 318127 | Kufřík Množství: 12 | Velikost: 500ml
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