
Glade® Clean Linen 
ZWALCZA NAJTRUDNIEJSZE DO USUNIĘCIA ZAPACHY I ODŚWIEŻA POWIETRZE

Odświeżacz powietrza do użytku profesjonalnego do odświeżania i 
perfumowania

Opis produktu 
Zapewnia zapach świeżego, suszonego prania z nowoczesnym  
akcentem wodnego melona, rześkiego powietrza i musujących  
cytrusów. Jeden krótki wybuch natychmiast odświeża i ożywia  
dowolne miejsce w Twojej przestrzeni komercyjnej.

 • Kontroluje nieprzyjemne zapachy
 • Clean Linen to zapach świeżego, suszonego prania z nowoczesnym akcentem wodnego melona, rześkiego powietrza i  

 musujących cytrusów.
 • Zapach nasycony olejkami eterycznymi  
 • Jeden krótki impuls natychmiastowo odświeża i ożywia dowolne miejsce w Twojej przestrzeni komercyjnej.
 • Do stosowania w obiektach profesjonalnych w celu odświeżenia i nadania zapachu
 • Ekskluzywne bardzo duże opakowania handlowe 
 • Działania w sekundach

Jak używać:

Obszary wejściowe i 
recepcyjne

Przedpokoje i ko-
rytarze

Umywalnie Sale konferencyjne Kafeteria/kuchnia i 
więcej...

Gdzie stosować:

1. Przed użyciem dobrze 
wstrząsnąć.

2. Trzymaj puszkę w pozycji 
pionowej. Skieruj ku 

górze w kierunku środka 
pomieszczenia. Nacisnąć 

przycisk i rozpylić.

Nie zalecany do stosowania 
na tkaninach.
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Niniejsze informacje oraz wszelkie inne porady techniczne oparte są na naszej 
obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie oznacza to jednak, że ponosimy z tego tytułu 
odpowiedzialność lub inne zobowiązania prawne; dotyczy to również istniejących 
praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw patentowych. 
W szczególności nie zamierzamy udzielać żadnych gwarancji, wyraźnych lub do-
rozumianych, ani też nie gwarantujemy właściwości produktu w sensie prawnym. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu tech-
nologicznego lub innych zmian.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Może wybuchnąć w 
przypadku podgrzania.Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury 
przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących 
powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
Nie rozpylać w kierunku otwartego ognia lub innego źródła zapłonu. Nie 
przekłuwać i nie spalać, nawet po użyciu. 

Tylko do użytku profesjonalnego.

Okres przydatności do spożycia
36 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne

Wygląd Aerozol

Kolor Bezbarwna

Zapach Charakterystyka

Wartość pH N/A

Kod: 318132  |  Ilość w kartonie: 12  |  Rozmiar: 500ml
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