AROMA SANITOL
Aromatická dezinfekce

Objednací číslo: F0051

• 1 : 100 / 10 ml = 1 polévková lžíce na 1 l
• 1 : 200 / 10 ml = 1 polévková lžíce na 2 l
• 1 : 500 / 10 ml = 1 polévková lžíce na 5 l
Důležité upozornění: U citlivých povrchů z umělých hmot, akrylu či laků, doporučujeme vždy ředění 1 : 100,
neboť vysoké koncentrace AROMA SANITOL by je mohly narušovat. Při použití vykazuje koncentrovaný přípravek
AROMA SANITOL i bělící účinek. Při odstraňování různých fleků může být tato schopnost sice žádoucí, u některých
textilií by to mohlo vést i k vyblednutí původních barev. Proto doporučujeme před použitím u textilií vyzkoušet na
nenápadném místě stabilitu barev.
Materiál: PET
Standardní balení:150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml
Popis produktu:
AROMA SANITOL může představovat uklizený a navíc krásně vonící byt, domeček nebo pelíšek vašeho zvířecího
miláčka. To proto, že pomerančový olej, z hlediska technického, lze označit i jako vynikající rozpouštědlo. Univerzální čistič AROMA SANITOL vyrobený z éterických olejů, lihu a emulgátorů. Jinými slovy surovin, které nachází
běžné použití i při výrobě kosmetiky. Za zmínku stojí i skutečnost, že všechny použité suroviny vykazují vynikající
biologickou odbouratelnost, čímž z AROMA SANITOLU dělají i jedinečný ekologický přípravek. Vzniká otázka, co
všechno tento voňavý pomocník zmůže. Vzhledem k vysokému obsahu terpenů v pomerančovém oleji, již během
použití zbaví AROMA SANITOL jak čištěný předmět, tak i vzduch v celém bytě, mikrobů. Nutno dodat, že velice
příjemně. Těžko bychom hledali někoho, komu oleje citrusových plodů nevoní. Dezinfekční účinek je zaručen i díky
použitému tymiánovému oleji.
Ani vyšší koncentrace AROMA SANITOLU i přes vysoké čistící, mycí a dezinfekční schopnosti nedráždí sliznice
dýchacího ústrojí naopak svou vůní navozuje příjemnou atmosféru a úklid se stává radostí. Vzhledem k obsahu jak
lihu, tak i emulgátoru, se přípravek AROMA SANITOL rozpouští ve vodě. Tím ale použití AROMA SANITOL zdaleka
nekončí. Dobré služby poskytne např. i při čištění oděvů. Koncentrovaný AROMA SANITOL posloužil ve chvíli,
kdy na riflích byla přilepená žvýkačka. Stejně tak dobře jím lze odstranit různé mastné fleky, ať již od různých
potravinářských mastnot, či dokonce sazí, nebo i minerálních olejů. Zde je pak třeba vyšší koncentrace, až 10 %.
Zde bych doporučoval vyzkoušet, jak dotyčný materiál bude vysoké koncentrace AROMA SANITOL snášet. AROMA
SANITOL se dále osvědčil i při odstraňování skvrn od čokolády, propisovacích tužek, rtěnek. Zde je vhodná koncentrace cca 1 : 5 až 1 : 10. Osvědčil i při čištění plastů interiéru auta. Běžná koncentrace 1 %, některé fleky je nutno
odstraňovat i koncentrátem. Jen jako příklad bych uvedeme „milovanou“ dosloužilou dálniční nálepku na čelním
skle. Jedním z problémů je i odstraňování barev fixů z popsaných tabulí. AROMA SANITOL je i zde při koncentraci
1 : 50 excelentním pomocníkem.
Hlavní obsahové složky: Lih denaturovaný, destilovaná voda. Emulgátor. Vybrané éterické oleje pomerančový,
tymiánový

INCI: Citrus aurantinum dulcis Peel Oil, Alcohol denat, Turpentine,
Polysorbate 80, PEG-40, Hydrogenated Castor Oil, Thymus vulgaris
Oil

Skladování: Uvedená trvanlivost přípravku se uchováváním
v temném a chladném prostředí
podstatně prodlužuje (nejlépe
v chladničce při teplotě 6–10 °C).

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.
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