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Power Fresh
Vysoce koncentrovaný  

osvěžovač vzduchu
Vysoce koncentrovaný  

aktivní pohlcovač zápachu.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Power Fresh – Citrus PFC Spray 750 ml 1 34401

Power Fresh – Cranberry PFR Spray 750 ml 1 34402

Power Fresh – Spring PFS Spray 750 ml 1 34404

Power Fresh – Fresh Linen PFFL Spray 750 ml 1 34406

Vlastnosti: Výhody:
• Vysoce koncentrovaný osvěžovač 

vzduchu / aktivní pohlcovač zápachu
• Dlouhotrvající efekt 

• Vysokorychlostní tryska zajišťující 
okamžitý efekt

• Velké balení 750ml

Aplikace:

POWER FRESH jsou vysoce koncentrované osvěžovače vzduchu (PFC, PFR, PFS) /aktivní pohl-
covače zápachu (PFFL). Používají se k osvěžení / aktivnímu pohlcení zápachu na veřejných místech 
jako jsou čekárny, chodby, toalety apod. V průmyslu najdou uplatnění zejména k osvěžená vzduchu 
v kancelářích, podnikových šatnách, převlékárnách, dílnách, větších komerčních prostorech apod. 
Taktéž jsou vhodné jako k osvěžení vzduchu v interiéru dopravních prostředků jako jsou vlaky, auto-
bus, tramvaje, osobní automobily apod.
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

Aplikujte přípravek směrem do volného prostoru a to velmi krátkým stisknutím trysky. Vždy zajistěte, 
aby tryska směřovala od těla. Mějte na paměti, že již při velmi krátké aplikaci dochází k velmi silnému 
a okamžitému efektu.

Upozornění:  Neaplikujte proti dekorativním leštěným povrchům, stejně tak ani do malých ne-
větraných prostor.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Konzistence: Čirá aerosolová mlha se silnou vůní
Spotřeba: Přibližně 30 ml za sekundu
Objem nádoby: Tlaková nádoba, sprej 750 ml


