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Vysoko koncentrovaný  
osviežovač vzduchu

Vysoko koncentrovaný  
aktívny pohlcovač zápachu

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer 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:
• Vysoko koncentrovaný osviežovač 

vzduchu / aktívny pohlcovač zápachu
• Dlhotrvajúci efekt 

• Vysokorýchlostná dýza zaisťujúca 
okamžitý efekt

• Veľké balenie 750 ml

Aplikácia:

POWER FRESH sú vysoko koncentrované osviežovače vzduchu (PFC, PFR, PFS) / aktívne pohlco-
vače zápachu (PFFL). Používajú sa na osvieženie / aktívne pohltenie zápachu na verejných miestach 
ako sú čakárne, chodby, toalety a pod. V priemysle nájdu uplatnenie najmä na osvieženie vzduchu 
v kanceláriách, podnikových šatniach, prezliekarňach, dielňach, väčších komerčných priestoroch 
a pod. Taktiež sú vhodné na osvieženie vzduchu v interiéri dopravných prostriedkov ako sú vlaky, 
autobusy, električky, osobné automobily a pod.

Power Fresh
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

Prípravok aplikujte smerom do voľného priestoru a to veľmi krátkym stlačením dýzy. Vždy zaistite, aby 
dýza  smerovala od tela. Majte na pamäti, že už pri veľmi krátkej aplikácii dochádza k veľmi silnému 
a okamžitému efektu.

Upozornenie:  Neaplikujte proti dekoratívnym lešteným povrchom, rovnako tak ani do malých 
nevetraných priestorov.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Konzistencia: Číra aerosólová hmla so silnou vôňou
Spotreba: Približne 30 ml za sekundu
Objem nádoby: Tlaková nádoba, sprej 750 ml


