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Good Sense Cruisair
Luftfräschare och luktneutraliserare � kontinuerlig verkan

Produktbeskrivning
Good Sense automatisk dosering är ett system vilket automatiskt sprayar
luftfräschare via en praktisk doseringsenhet. Alla produkterna i detta system
neutraliserar dålig doft och parfymerar luften upp till 56 dagar utan behov av
något underhåll. Systemet består av en kompakt, automatisk doseringsenhet
som har en låsmekanism. Refillpatronerna innehåller högkoncentrerad parfym
(45%, jämfört med ett snitt på 2.5% för en konventionell aerosol). Med vår
teknologi kan man därför spraya upp till 6 gånger mer sällan jämfört med
konventionella luftfräschare. Patronerna byts på några sekunder, vilket sparar
värdefull tid.
Good Sense automatiska dispenser är så enkel och säker att använda att den
är den idealiska lösningen för att eliminera dålig lukt, och lämna kvar den doft ni
väljer i allmänna utrymmen som kontor, toaletter, duschrum, etc.

Alla våra refillpatroner använder den nya och patenterade �Odour Neutralising
Technology� (O.N.T. teknologin) för eliminering av dålig lukt. Till skillnad mot
konventionella luftfräschare som maskerar dofter, binder aktivkomponenterna i
ONT sig kemiskt till doftmolekylerna och neutraliserar dom därmed, vilket
förstärker effekten från parfymen. Dvs. samtidigt som man neutraliserar dålig
lukt lämnar man en fräsch doft i området.

Good Sense Crusair: Fräsch mentol och eucalyptus doft med inslag av
blommor och peppermint. Uppfriskande !

Produktegenskaper
• Baserat på ny patenterad �Odour Neutralising Technology� (O.N.T.)
• Det finns 2 olika dofter att välja på
• Har en hög koncentration av parfym
• Kontinuerlig sprayning varje, varannan eller var tredje timme

Produktfördelar
• Maskerar inte dålig lukt utan eliminerar lukten, vilket förstärker effekten

av den valda parfymen
• Idealisk för att skapa rätt atmosfär för varje plats i varje ögonblick
• Mycket ekonomisk
• Går upp till 56 dagar med den doft ni valt utan behov av något speciellt

underhåll!
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Bruksanvisning
Alla Good Sense refill patroner är färdiga att använda.

Användning:

1. Vrid låsknappen på den automatiska doseringsenheten och ta bort locket.
2. Ta bort den använda patronen sätt in en ny.
3. Tryck på den röda �reset� knappen en gång för att nollställa räkneverket.
4. Välj eller stäng av fotocellfunktionen*
5. Sätt på locket och vrid låsknappen till stängt läge.

*Fotocellfunktion:

Väljs denna funktion, så går doseringsenheten in i viloläge så fort rummet är mörkt varvid den kontinuerliga
sprayningen upphör. Genom denna funktion kan man spara produkt under natten då lokalerna inte används.

För byte av batteri och en detaljerad beskrivning av doseringsenheten och dess funktioner hänvisar vi till
instruktionerna i förpackningen med Good Sense doseringsenhet.

Teknisk information
• Utseende: Vita aerosol spraypatroner med etikett

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Säkerhetsföreskrifter:
Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad.
Produkten är avsedd endast för professionell användning.

Miljöinformation
Alla tensider är biologiskt nedbrytbara enligt EC direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC.

Förpackningsstorlekar
Artikelnummer Förpackningsstorlek Förpackningstyp
7513075 2x6 st Metallbehållare i pappkartong


