PRODUKT ÖVERSIKT

Clorox Odor Defense
®

®

Luktsanering

Clorox Odor Defense eliminerar
de tuffaste odörerna
®

®

ELIIMINERAR DOFT MED

®

TE CHNO LOGY

Tar bort svåra odörer med en fräsch och ren doft.
Odor Defense är ingen parfymprodukt:
Sopor, avfall

Urin, avföring

Kroppsodörer

Rök (Tobak)

Kräk

Mögel

För luktbekämpning på de flesta områden som exempel:
Soprum, återvinning

Toaletter, dusch, omkl.

Gym

Hotellrum

Vård & omsorg

Madrasser, mattor

Egenskaper

Risker, skydd

Hållbarhet:

Miljö/spill:

- Oöppnad:
- Öppnad:

24 mån från tillverkningsdatum
24 mån från tillverkningsdatum

Verkningstid:
Börjar arbeta direkt. Är aktiv i upp till 6 tim efter applicering

Dosering:

Inte betraktat som miljöfarligt

Skyddskläder:
Inga speciella krav vid normala användningsförhållanden.
Undvik direktkontakt och/eller stänk om så är möjligt. Sörj alltid
för god ventilation.

RTU (Produkten är färdigblandad)

Skydd vid kontakt:

Eftersköljning:

- Inandning:

Andningsskydd krävs normalt inte. Inandning av ångor,
dimma eller aerosoler bör undvikas.

- Hud:

Rekommendation att alltid använda skyddshandskar.
Skölj och torka händer efter använding.

- Ögon:

Skyddglasögon krävs normalt inte, dock
rekommenderas användning av i de fall stänk kan
förekomma vid hantering av produkten (EN 166)

Ingen eftersköljning krävs

Farliga egenskaper:
- Fysikaliska faror:
- Hälsofaror:
- Miljöfaror:
- Märkningsplikt:
- Skyddsåtgärder:
- Brandfarlighet:

Ej klassificerad
Ej klassificerad
Ej klassificerad
Ej klassificerad
Förvaras oåtkomligt från barn
Produkten är inte brandfarlig

Avfallshantering:
Tom behållare sorteras som plast

Åtgärd vid första hjälpen:
- Inandning:

Sök läkarhjälp vid obehag.

- Hudkontakt:

Skölj huden rikligt med ljumet, rinnande vatten. Vid
hudirritation: Sök läkarjälp.

Övriga egenskaper:
- Utseende:

Opak vätska

- Ögonkontakt:

- PH:
- Lukt:

7
Parfym

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Om irritation uppstår och består: Sök läkarjälp.

- Förtäring:

Skölj munnen. Sök läkarjälp vid obehag.

För fullständigt säkerhetsdatablad se: www.byoplanet.se under fliken “Mediatek”

Eliminerar svåra odörer - varken maskerar eller gömmer med parfym
Bruksanvisning:
Applicera Clorox® Odor Defense® direkt i luften vid områden där det luktar illa.
För ytor, håll sprayflaskan ca 15 cm från ytan/området som skall luktsaneras och spraya tills den
är något fuktig. Kan användas på hårda samt mjuka ytor som mattor, gardiner, stoppningar och
andra tygmaterial som är svåra att tvätta. Lukten försvinner då föremålet torkar.
Vetenskapligt utformad med ICE® Technology:
FÅNGAR

IDENTIFIERAR

1. IDENTIFIERAR luktorsakande 		
molekyler. Både luftburen och på yta.

2. Kommer åt tuffa lukter på
svåråtkomliga områden.

Clorox
Odor Defense
Aerosol Spray

Clorox Odor Defense
Tidstyrd doserare
Aerosol Spray*
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®

®

414ml. 12 per kart. Artn: 31711
EAN 10044600317110

ELIMINERAR

®

®

177ml. 12 per kart. Artn: 31710
EAN 10044600317100

3. ELIMINERAR de tuffaste och
svåraste lukterna. Fortsätter arbeta
i upp till sex tim efter applicering.

Clorox Odor Defense
Air & Fabric
Sprayflaska
®

®

946ml. 9 per kart. Artn: 31708
EAN 10044600317080

Clorox Odor Defense
Air & Fabric
Refill
®

®

3,78lit. 4 per kart. Artn: 31716
EAN 10044600317160

* Tidstyrda behållare är framtagna för användning av Clorox® Odor Defense® Timed Metered Aerosol Spray. Montera enheten 2-3 meter ovanför golvet. Täcker upp till 170 kubik meter.
Ta kontakt med din Clorox återförsäljare för mer information.

Kontakt Clorox Återförsäljare Sverige:

NI-44415

ByoPlanet Scandinavia AB
Info: www.byoplanet.se
Kontakt: info@byoplanet.se 0739-88 99 00

För mer information, kontakta närmaste Clorox återförsäljare

Clorox Europe Ltd,
Eton House 2nd Floor, 18-24 Paradise Road,
Richmond Surrey, TW9 1SE
consumerservices@clorox.co.uk

