
Good Sense Fresh refillpatron O1c

Luftfräschare och luktneutraliserare - kontinuerlig
verkan

Produktbeskrivning

Superkoncentrerad refillpatron som ger en fin, torr spridning av doften. Doften innehåller luktneutraliserande 

teknologi (O.N.T), som kemiskt neutraliserar och förstör obehagliga lukter och är effektiv mot en mängd olika dåliga 

lukter som urin, kroppslukt, rök, mögel, mm.. Good Sense doseringsenhet visar omedelbart betydande minskning av 

dåligt lukt efter installation med en kvarvarande verkan på upp till fyra timmar.

Produktegenskaper

Baserat på den patenterade Odor Neutralizing Technology (O.N.T.)

Hög parfymkoncentration

Kontinuerlig sprayning varje, varannan eller var tredje timme

Välj mellan olika dofter

Produktfördelar

Maskerar inte dålig lukt utan eliminerar lukten, vilket förstärker effekten av den valda parfymen

Idealisk för att skapa rätt atmosfär för utrymmet

Mycket ekonomisk

Upp till 56 dagar användning utan behov av något speciellt underhåll!

Dosering

Good Sense Fresh refillpatron är redo att användas. 

*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-

representant vid behov.

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: Välj 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 som följde med Good Sense doseringsenhet.

 



Good Sense Fresh refillpatron O1c

Teknisk information

Utseende: Klar för att möta Aerosol Standard (TMS)

Lukt: Fräscht linne

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr. Artikelnamn System

101106488 Good Sense Fresh 2x6x0.02L W207 Good Sense Automatic
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