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ULOTKA INFORMACYJNA   

ODOUR NEUTRALIZATOR 
NEUTRALIZATOR NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW 

LUDZKICH, ZWIERZĘCYCH I POHODOWLANYCH 
 

 Działa szybko i skutecznie neutralizując całkowicie nieprzyjemne zapachy 
 Pozostawia świeżą i przyjemną woń 
 Bezpieczny w kontakcie z większością powierzchni 
 Nadaje się do stosowania jako dodatek do środka czyszczącego, sprayu, płynu do płukania tkanin 

 

ZASTOSOWANIE 
Silnie skoncentrowany środek na bazie komponentów aktywnych 
biologicznie do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów powodowanych 
moczem oraz innymi zanieczyszczeniami pochodzenia organicznego.  
Trwale eliminuje (nie maskuje) zapachy zwierząt domowych na różnego 
rodzaju powierzchniach: dywany, meble, tapicerka samochodowa, 
obuwie, koce, ręczniki, posadzki, posłania dla zwierząt, klatki i inne 
powierzchnie miękkie i twarde. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy 
skutecznie rozkładając ciężkie zabrudzenia ludzkie, zwierzęce i 
pohodowlane do prostych i łatwo wypłukiwanych związków, gdzie 
nieprzyjemny zapach zmienia się na neutralny. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Dozować wg. poniższych zaleceń i dawek: 
• do płynu do płukania tkanin: 1 łyżka stołowa na pranie  
• do spryskiwacza jako spray:  1 łyżka stołowa na butelkę 0.5 -1L 
• do mycia podłóg, prania tapicerek i dywanów, mycia pod wysokim 
ciśnieniem: 1 łyżeczka stołowa na 10L roztworu myjącego (w przypadku 
starych, mocnych zabrudzeń stężenie należy zwiększać do 20%). 
 
Po zastosowaniu odczekać 5 do 10 min, aż produkt zneutralizuje 
całkowicie zabrudzenie. Po całkowitym wyschnięciu odkurzyć tkaninę.  
 
UWAGA: 
Przed zastosowaniem na tkaninach i dywanach należy wykonać test 
trwałości koloru tkaniny w mało widocznym miejscu. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Skład: enzymy, niejonowe związki powierzchniowo 
czynne, kompozycja zapachowa <5%. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 
Gęstość względna w 20˚C, g/dm³: 1.00 ± 0.5 
pH produktu (1%):   7 ± 0.5 
Zdolność pianotwórcza:  Niska 
Termin ważności:   36 mies. 
Temperatura zamarzania:  < 0°C  

MAGAZYNOWANIE 
Magazynować z dala od niskich temperatur oraz 
bezpośrednich źródeł nasłonecznienia,  
w temperaturze: od 5 do 35˚C. Pojemniki muszą 
posiadać oryginalne zamknięcia i etykiety. 
Pojemniki z produktem chronić przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

BIODEGRADOWALNOŚĆ 
Zawarte w produkcie związki powierzchniowo 
czynne spełniają kryteria biodegradowalności 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 
dotyczącym detergentów. 

INFORMACJE DODATKOWE 
Produkt do zastosowania profesjonalnego. 
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczono na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu. 

OPAKOWANIE 
Butelka: 13 x 750 ml kod: 71900007 
Kanister: 4 x 5 L kod: 7190005 

 
 


