ECO CLEANAIR od PRO-AQUA
Prípravok pre hygienu vody a vzduchu

Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok pre celú domácnosť.
Neobsahuje alkohol, aldehydy, farbivá, vône ani iné chemické látky a je úplne
neškodný pri používaní.
Je špeciálne vyvinutý na úpravu vzduchu v miestnosti, ako aj na dezinfekciu
špinavej vody. Je účinný pri dezinfekcii alebo pri odstránení zápachu.
Oxidáciou ničí molekuly zápachu a tak odstraňuje všetky druhy zápachov.
Baktérie, vírusy a plesne sa dezinfikujú v špinavej vode v nádobe na 99,99 %
(testované medzinárodne uznávaným a nezávislým laboratóriom).
Pridaním ECO CLEANAIR do nádoby s vodou pri čistení vzduchu sa teda
nielen odfiltruje prach z miestnosti, ale zničia sa aj baktérie, vírusy a plesne.

Dôležité je, že ECO CLEANAIR sa po dezinfekcii opäť vo vode rozloží.
Neexistuje žiadne nebezpečenstvo pre ľudí, zvieratá ani životné prostredie.
V špinavej vode nie sú zistiteľné zvyšky baktérií, húb alebo iných zárodkov
a nemôže sa vytvoriť nebezpečná rezistencia.
Upozornenie:
Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o produkte. Vedľajšie
účinky vznikajúcich aerosólov nie sú známe.
Nie sú potrebné žiadne ochranné opatrenia.
Zloženie :
Elektrochemicky aktívny roztok aerosólovej soli s obsahom menej ako 0,1%
chlórnanu sodného, menej ako 1 % kuchynskej soli.
Viac ako 98 % tvorí biomechanická aktivita vody.
Po otvorení spotrebujte do 6 mesiacov.
Chráňte pred priamym slnkom.
Použitie:
Do vody v nádobe dajte asi 50 ml a do osviežovača asi 25 ml ECO CLEANAIR
na jeden liter použitej vody.

ECO CLEANAIR neobsahuje alkohol, aldehydy, farbivá, vonné ani iné
chemické látky.
Je využiteľný rôznymi spôsobmi:
 na dezinfekciu a čistenie pre celú domácnosť – kuchyňu, kúpeľňu aj
toaletu.
 pridaním do vody vo váze s kvetmi, budú mať kvety o 50 % dlhšiu
trvanlivosť, voda zostane číra a nebude zapáchať
 na dezinfekciu a čistenie kávovarov
 proti roztočom nanesením roztoku na lôžko
 pár kvapiek pridaných do pitnej vody zničí za pár sekúnd všetky
mikroorganizmy
 nanesením na ovocie ho udrží dlhšie v dobrom stave
 ECO CLEANAIR je bez chuti, odstraňuje z povrchov všetko nežiadúce

Katalógové číslo : 250-972
Objem
: 500 ml
Cena
: 23,- EUR
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