légfrissítés
Akár irodáról, étteremről vagy sportteremről legyen szó, a tisztaság első jele mindig az illat. Termékeink olyan szagsemlegesítők és
szageltávolítók, melyek teljesen ártalmatlanok a környezetre, az emberi vagy állati szervezetre.

Clinex Scent

Légfrissítő koncentrátum

Egyedülálló légfrissítő koncentrátum, mely
ideális irodák, dohányzó helyiségek, lobbik,
mosdók illatosítására. Használata különösen a
HoReCa ipar számára ajánlott.
Semlegesíti a szagokat, így nyilvános helyeken
is kiválóan alkalmazható, ahol nehézkes az
állandó tisztaság fenntartása, pl. nyilvános
mellékhelyiségekben.
Magas koncentrációjú légfrissítő parfüm
• Speciálisan válogatott illatok
• Fokozott hatékonyság
• Semlegesíti a kellemetlen szagokat

Felhasználási javaslat:
Légfrissítésre és a kellemetlen szagok
semlegesítésére alkalmazandó.
Használati utasítás:
Használat
előtt
felrázandó.
A
kívánt
illatosítás mértékétől, a helyiség méretétől
és
a
légkeveréses
berendezések
intenzitásától függően 2-3 szórás szükséges.
Mellékhelyiségekben a WC csésze és piszoár
illatosítását a tisztítás után végezze. Különösen
erős szagok esetén a folyamatot ismételje meg.

KTM

Hawaii vanília 500 ml - 77-900
Tasmánia varázsa 500 ml - 77-901
Alpesi rét 500 ml - 77-902
Egyiptom gyümölcse 500 ml - 77-903
Párizs illata 500 ml - 77-904
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Clinex Air

Innovatív
szagsemlegesítő
szer.
Aktív
nanorészecskéket
tartalmazó
formula,
mely egyedülálló a kellemetlen szagok
semlegesítésében. Lebontja a kellemetlen
szagokat okozó molekulákat, így a levegő sokáig
friss marad. A nanorészecskék a szagokat
okozó molekulák újra képződését is képesek
megakadályozni. Nem csak elfedi a kellemetlen
szagokat, hanem tökéletesen semlegesíti azok
forrását.
A termék használatával azonnali és hosszantartó
hatás érhető el. Nem hagy foltot.
Felhasználási javaslat:
Konyhai és fürdőszobai kellemetlen szagok,
dohányfüst, kipufogó gáz, izzadtság, rothadás,
állati eredetű szagok, fáradt zsír- és olajszag
ellen.

Hosszantartó, kellemes illatú légfrissítő. Gyorsan
és hatékonyan semlegesíti a kellemetlen
szagokat. Hatásos és könnyen használható.
Felhasználási javaslat:
Légfrissítésre és a kellemetlen szagok
semlegesítésére alkalmas.
Használati utasítás:
Használat előtt felrázandó. A kívánt illatosítás
mértékétől, a helyiség méretétől és az elszívó
rendszer intenzitásától függően 1-5 fújás
szükséges. Felületre fújja, ne a levegőbe.
Mellékhelyiségekben fújja a sarokba vagy
a padlóra. Műanyag felületen való tartós
használata a felület fényét befolyásolhatja!

Szagsemlegesítő

KTM

Friss
1L - 77-348

KTM

Zöld Tea
1L - 77-351

Légfrissítő

Relax

- 77-654
KTM 650ml
5L - 77-681
Citrus

- 77-655
KTM 650ml
5L - 77-136

Clinex Air Plus
Légfrissítő - Allergénmentes

KTM

77-006 Friss szellő 650 ml
77-007 Keleties 650 ml

K
Kellemes
illatú légfrissítő allergén összetevők nélkül. Használata biztonságos. Forradalmian
új formulájának köszönhetően a termék gyorsan és hatékonyan frissíti a levegőt és
ú
ssemlegesíti a kellemetlen szagokat. Hatásos és könnyen használható, (alkalmazni
kkörülbelül 650 alkalommal lehet).
F
Felhasználási javaslat:
L
Légfrissítésre és a kellemetlen szagok semlegesítésére alkalmas.
Használati utasítás:
H
A kívánt illatosítás mértékétől, a helyiség méretétől és az elszívó rendszer intenzitásától
ffüggően 1-5 fújás szükséges.
F
Felületre fújja, ne a levegőbe. Mellékhelyiségekben fújja a sarokba vagy a padlóra. Műanyag
ffelületen való tartós használata a felület fényét befolyásolhatja!

A termékek együttes használata javasolt. Elpusztítja a baktériumokat és gombákat.

Clinex A/C

Nano Protect Silver Nice

Klímatisztítószer

Klímatisztitó és fertőtlenítőszer

Megbízható klímatisztító, por és egyéb
szennyeződések
eltávolításához. Tökéletes
higiéniát biztosít belső helyiségekben és
gépkocsikban egyaránt.
Felhasználási javaslat:
Autóklíma
és
ipari
ventilátor-rendszerek
tisztításához.
Használati utasítás:
Használat előtt felrázandó.
Permetezze a készítményt közvetlenül a
tisztítandó felületre, majd ecset vagy puha
törlőruha segítségével oszlassa el. Öblítse
le a szert vízzel és törölje szárazra. Kezelje a
klímarendszert a NanoProtect Silver Nice nevű
termékkel, a maximális hosszantartó tiszta
hatásért.

Tökéletes higiéniát biztosít lakásban és autóban
egyaránt. Az aktív nanoezüst részecskéi
eltávolítják a baktériumokat, gombákat és azok
spóráit, valamint gátolják szaporodásukat.
Megszünteti a kellemetlen szagokat. Maximális,
tiszta hatás elérése érdekében először tisztítsa
meg a klímarendszert a Clinex A/C nevű
termékkel.
Felhasználási javaslat:
Klíma és szellőztető rendszerek fertőtlenítésére.
Használati utasítás:
Használat előtt felrázandó.
Tisztításkor kapcsolja ki a klímát. Vegye ki
a szűrőt a klímarendszerből. Kapcsolja be a
ventilátor módot teljes fordulatszámon.
Fújja a tisztítószert közvetlenül a fő csatornába
ahol a levegő beszívódik, majd kapcsolja ki a
ventilátort és várjon 15 percet a helyiségen kívül.

-77-554
KTM 1L
5L -77-555
-77-344
KTM 1L
5L -77-345
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