CROCELL ODOUR COUNTERACTANT POT

orne Odour Control

PX17

under the worst of conditions these impregnated microcell pots eliminate foul
urs more quickly, more effectively and last longer in doing so. Contains Airicide®.
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zapachów powstałych w skutek: rozwoju bakterii, gotowania, papierosów, obecności zwierząt, substancji chemicznych itd.
Airicide® uwalniając się do powietrza działa 24h na dobę, dzień po dniu.
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WSKAZÓWKI:

Instalacja PX17 polega na otworzeniu pokrywy pojemnika oraz umieszczeniu go w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza
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is unlikely to be providing sufficient activity to
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against less pungent smells. However, the
residual Airicide® in the polymer will still be
evident if the block is sniffed closely, even
Tygodnie
though its ability to become airborne has
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