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Zawieszki zapachowe do toalet   
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Opis

Ecko clip to zawieszki zapachowe, przeznaczone do odświeżania powietrza w toaletach.
Idealnie nadają się do stosowania na muszlach klozetowych, pisuarach i w innych miejscach,
w których występują nieprzyjemne zapachy.
Zawieszki zostały wykonane z wysokiej jakości polimeru, który dodatkowo jest nasączony 
przyjemnym, wyczuwalnym, długotrwałym zapachem działającym przez około 30 dni. 

•  uniwersalne dopasowanie/elastyczność materiału umożliwia przymocowanie zawieszki 
    do każdej toalety,  pisuaru i innych powierzchni;

Cechy

•  trwały zapach, który utrzymuje się ponad 30 dni (w zależności od wykorzystania);  
•  2 wersje zapachowe;
•  produkt zgodny z Dyrektywą LZO (Lotne Związki Organiczne);
•  w 100% biodegradowalny;

•  nasączony materiał który wykorzystuje technologię o czasowym uwalnianiu
    zapachów; 

Zawieszki ekco clip są gotowe do użycia. Nadają się do stosowania / zawieszania zarówno
na zewnątrz jak i do wewnątrz, na większości muszli klozetowych dostępnych na rynku.

1. Wyjąć z opakowania zawieszkę.
2. Podnieść deskę.
3. Umiejscowić zawieszkę bezpośrednio na obrzeżu muszli klozetowej/pisuaru.
3. Po 30 dniach użytkowania lub widocznym zużyciu zawieszkę należy wymienić 
    na nową.

Sposób użycia

Właściwości

Postać:                                                  nie dotyczy
pH (koncentrat, 20°C):                       nie dotyczy
Gęstość (20°C):                                    nie dotyczy
Zapach:                                                 zawieszka  niebieska- zapach świeżości, morski
                                                                zawieszka zielona- zielone jabłuszko

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. 
Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.
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Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach.
Przechowywać z dala od wysokich temperatur.

Kompatybilność produktu

Wkładki powerscreen mogą być używane zarówno do bezwodnych jak i  wodnych pisuarów.

Dostępne opakowania

Zawieszki ekco clip są dostępne w opakowaniu 5x2 szt. 

Produkt został zaprojektowany jako ulegający biodegradacji na biologicznie aktywnych składowiskach.
Testy przeprowadzone zgodnie z normą  ASTM D5511-2 potwierdziły, że produkty ulegają 99% biodegradacji w ciągu 5-ciu lat.

Odpowiedzialność środowiskowa

Data ważności

2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).


