
Glade® Clean Linen 
KÜZD A LEGMAKACSABB SZAGOK ELLEN ÉS FELFRISSÍTI A LEVEGŐT.

Légfrissítő professzionális használatra, frissítésre és illatosításra

Termékleírás 
A friss, zsinórral szárított szennyes ruhák illatát biztosítja modern  
dizájnnal. Görögdinnyével, friss levegővel és pezsgő citrusokkal.  
Egy rövid villanás azonnal felfrissít és élénkít. Bármilyen hely az  
Ön kereskedelmi területén.

 • elnyomja a kellemetlen szagokat
 • A Clean Linen a friss, zsinórral szárított szennyes illatát nyújtja a görögdinnye, a friss levegő és a pezsgő citrusfélék  

 modern csavarjával.
 • Az illat illóolajokkal van átitatva.  
 • Egy rövid fújás azonnal felfrissíti és feldobja a kereskedelmi terület bármelyik helyiségét.
 • Professzionális környezetben használható frissítésre és illatosításra.
 • Exkluzív extra nagy kereskedelmi csomagolás 
 • Másodpercek alatt működik

COMMERCIAL
& PUBLIC
SPACES

Hogyan kell használni:

Bejárati területek és 
recepció

Chodbya chodby Mosdók Tárgyalótermek Kávézó/konyha és 
még több...

Hol kell használni

1. Használat előtt jól 
rázza fel.

2. Tartsa a dobozt 
függőlegesen. Mutasson 

felfelé a szoba közepe felé. 
Nyomja meg a gombot és 

permetezzen.

Nem ajánlott textíliákon 
való használatra.
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SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany 
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Ezek az információk és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi ismeret-
einken és tapasztalatainkon alapulnak. Ez azonban nem jelent semmilyen felelős-
séget vagy egyéb jogi kötelezettséget részünkről; ez vonatkozik harmadik felek 
meglévő szellemi tulajdonjogaira is, különösen a szabadalmi jogokra. Különösen 
nem kívánunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vállalni, és jogi értelem-
ben nem garantáljuk a termék tulajdonságait. Fenntartjuk a jogot, hogy a techno-
lógiai vagy egyéb fejlesztések miatt változtatásokat hajtsunk végre.

Glade® Clean Linen 
KÜZD A LEGMAKACSABB SZAGOK ELLEN ÉS FELFRISSÍTI A LEVEGŐT.

Biztonsági információk:
Gyúlékony aeroszol. Nyomás alatt álló tartály: melegítés hatására 
felrobbanhat.Gyermekektől elzárva tartandó. Védje a napfénytől. Ne tegye 
ki 50 °C feletti hőmérsékletnek. Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, 
szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól. Dohányzás tilos. Ne 
permetezzen nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra. Ne szúrja át és ne égesse 
meg, még használat után sem. 

Kizárólag professzionális használatra.

Szavatossági idő
A gyártástól számított 36 hónap.

Műszaki adatok

Megjelenés Aeroszol

Színes Színtelen

Szag Jellemzők

pH-érték NEM ALKALMAZHATÓ

Készletkód: 318132  |  Bőrönd Mennyiség: 12  |  Méret: 500ml
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