Good Sense® Breakdown
Door bacteriën versterkte geurverwijderaar
Omschrijving
Neutralisator voor eliminatie van de meeste organische geuren
Eigenschappen
• Formulering met natuurlijke enzymenculturen en geurneutraliserende stoffen
• Veelzijdig bacterie- en geurneutraliserende middelen elimineren geuren bij de bron,
bijvoorbeeld in voegen van badkamertegels en zowel watergespoelde als waterloze
urinoirs
• Unieke, gepatenteerde geurneutralisatie (Odour Neutralizing Technology; O.N.T.)
• Veelzijdige toepassing
Voordelen
• Geureliminator voor sanitaire ruimtes, afvoerbuizen, vetafscheiders en andere
ruimtes
• Uitstekende luchtverfrisser
• Langdurige aangename geur
• Veelzijdige toepassing
• In combinatie met Ekcos screen (30 of 60 dagen), is dit een perfecte oplossing voor
het urinoir (zowel watergespoeld als waterloos)
Gebruiksaanwijzing
Gebruik Good Sense Breakdown voor het neutraliseren en ontgeuren van alle
organische geuren en tapijtvlekken. Gebruik ook voor het deodoriseren van sanitaire
ruimten, afvoerbuizen, vetafscheiders en andere gebieden.
Dosering:
Luchtverfrissing: 150ml / 5L (3%).
Sanitaire ruimte: 250ml / 5L (5%). Aanbrengen rond urinoirs, toiletten, op vloeren en in
afvalbakken.
Afvoerbuizen: Gebruiksklaar. Gebruik onverdund. Giet 100 ml Good Sense Breakdown
tweemaal per week in afvoerbuizen wanneer afwatering het laagst is.
Vetafscheiders: Gebruiksklaar. Gebruik onverdund. Giet dagelijks 200 ml - 500ml Good
Sense Breakdown in de afvoer, afhankelijk van de constructie.
Geuren/vlekken in tapijt:
Vlekverwijdering: Gebruiksklaar. Gebruik onverdund. Test tapijt op kleurvastheid. Volg
reguliere procedures voor vlekverwijdering. Breng Good Sense Breakdown nogmaals
aan. Laat 20 minuten inwerken. Naspoelen.
Algemene tapijtreiniging: 78ml / 5L (1,6%) met onverdunde reinigingsoplossing.
Toevoeging aan meeste reinigingsoplossingen: 78ml / 5L (1,6%). Reinig en verfris in
één stap. Niet toevoegen aan heet water, desinfectanten of bleek.
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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.

Good Sense® Breakdown
Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere oranje vloeistof
Geur: Citrusgeur
pH waarde (onverdund): 10.4
Relatieve dichtheid: 1.003 g/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 en iet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor
professioneel gebruik.
Veilig gebruik
Vorstvrij bewaren. Test materiaalbestendigheid op een kleine onopvallende plek voor gebruik. Niet gebruiken of opslaan bij een
temperatuur beneden 5°C.
Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU
wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.
Beschikbare verpakkingen
Good Sense Breakdown is beschikbaar in 2x5L en 6x1L. Voor handmatige dosering zijn bijpassende dispenserpompjes beschikbaar.
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