Etykieta produktu: Niwelator Zapachów Earth Care
EARTH CARE jest bezpiecznym dla środowiska niwelatorem zapachów, wykorzystującym naturalne
minerały, dzięki którym przyciąga i wchłania wszystkie rodzaje nieprzyjemnych zapachów i
cząsteczek dymu. Jest idealny do niwelowania odoru padłych gryzoni, działa również w wypadku gry
gryzonie jeszcze nie zostały usunięte. Zawiera wyłącznie nietoksyczne, niepalne, bezpieczne dla
dzieci, zwierząt domowych i środowiska składniki ulegające biodegradacji. Łatwy w użyciu i skuteczny
przez 3-4 miesiące (średnio). Nie zawiera substancji chemicznych, toksycznych czy zapachowych.
Saszetka EARTH CARE może zniwelować zapach w ciągu godziny lub kilku dni, jest jednak bardziej
skuteczna, gdyż nie maskuje zapachów a je efektywnie usuwa.
Jest to bardzo łatwa i tania w zastosowaniu metoda pozbycia się niepożądanych zapachów.
SPOSÓB UŻYCIA:
1) Wyciągnąć saszetkę z przeźroczystej folii.
2) Umieścić SASZETKĘ w miejscu, gdzie zapach jest najbardziej odczuwalny.
Jedna SASZETKA doskonale się sprawdza na powierzchni do 10 m².
Zapach jest niwelowany zazwyczaj w ciągu 1 do 24 godzin.
SASZETKA jest skuteczna przez 3-4 miesiące (średnio).
Sugerowane użycie SASZETKI przy usuwaniu nieprzyjemnego odoru padłych zwierząt oraz moczu i
fekaliów:
W celu zniwelowania niepożądanego zapachu martwych zwierząt oraz odoru moczu/fekaliów należy
wykonać następujące działania.
WAŻNE: Nie jest konieczne usuwanie martwych zwierząt by zniwelować ich odór.
Więcej SASZETEK = lepszy i szybszy efekt!
•
•

Umieść SASZETKĘ w pomieszczeniu, jeżeli zwierzęta (padłe gryzonie, koty, etc.) znajdują się
w ścianie.
Jeżeli zwierzę znajduje się na strychu, w jakiejś szczelinie należy umieścić SASZETKĘ jak
najbliżej źródła zapachu.

SASZETKA zniweluje odór padłych zwierząt i inne nieprzyjemne zapachy pozostałe po wcześniejszych
zdarzeniach.
KOCIA KUWETA: Umieścić SASZETKĘ blisko kuwety.
HOTELE, DOMY, DOMY OPIEKI, CHŁODNIE, SALE GIMNASTYCZNE, ŁODZIE, SZATNIE, KUCHNIE,
PRZYCHODNIE WETERYNARYJNE, KOMINKI, PALARNIE, MIEJSCA PO POŻARZE.
W celu usunięcia zapachu martwych gryzoni, moczu, amoniaku, chemikaliów, pleśni, jedzenia,
gotowania lub palenia należy umieścić SASZETKĘ w miejscu, gdzie odór jest najbardziej odczuwalny.
Składniki mineralne: tlenek krzemu, tlenek glinu, magnez, sód, potas, wapń, woda.
Masa: 538,6 g
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