
Good Sense Fresh

Lucht- en textielverfrisser

Omschrijving
Good Sense Fresh is een gebruiksklaar product in sproeiflacon voor het ellimineren van
geur in textiel en meubels. Voor het snel en gemakkelijk vernietigen van onaangename
geuren.

Eigenschappen
•   Unieke, gepatenteerde geur neutralisatie (Odour Neutralizing Technology; O.N.T.)
•   Snelle werking en langdurige frisheid
•   Effectief tegen een breed scala van geuren (tabak, etensgeuren, urine, etc.)
•   Veilig voor kleurvast, wasbaar textiel/meubels

Voordelen
•   De O.N.T. technologie neutraliseert slechte geuren bij de bron en laat een

aangenaam fris parfum achter
•   Zorgt ervoor dat kamers en meubels snel schoon en fris ruiken
•   Good Sense Fresh past in uw bestaande reinigingsplan en kan gebruikt worden als

routine handeling tijdens het schoonmaken
•   Geschikt voor gebruik in alle ruimten en op de meeste textiel/meubel oppervlakken

Gebruiksaanwijzing
Good Sense Fresh is klaar voor gebruik; gebruik onverdund. Een juiste dosering
bespaart kosten en minimaliseert de milieu-impact.

Dosering:
Spuitapplicatie: klaar voor gebruik (100%)

Toepassing:
Spuit de stof of het oppervlak gelijkmatig in tot het vochtig is. Geuren worden
geëlimineerd als het textiel opdroogt. Moeilijke geuren kunnen een tweede
behandeling vereisen. De hoeveelheid afgegeven product is van invloed op de
droogtijd. Laat de behandelde stof drogen voor gebruik.

Deze dosering is afhankelijk van de optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren, raadpleeg uw Diversey Care-
vertegenwoordiger voor aanwijzingen.



Good Sense Fresh

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof
Geur: Bloemige en frisse geur
pH waarde (onverdund): 10,4
pH waarde (verdund): 10,4
Relatieve dichtheid: 1.001g/cm³
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Niet gebruiken op zijde, leer, niet-kleurechte of niet-wasbare stoffen. Test kleurechtheid en materiaalcompatibiliteit op een onopvallende
plaats vóór gebruik. Verwijder morsen of opbouw van harde vloeren, omdat het oppervlak glad kan worden.

Goedkeuringen
GoodSense Fresh is geschikt voor AirCraft-reinigingen; getest en goedgekeurd door SMI Inc. Miami-Florida- VS met de nr. 1711-323 volgens
de AMS 1550B, reiniger, waterbasis, vliegtuiginterieur, materialen met harde oppervlakken.

Beschikbare verpakkingen
Good Sense Fresh is verkrijgbaar in een 6x750ML spuitfles.
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