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AROMX  60 
Super silny eliminator 

przykrych zapachów 

 

Silny eliminator przykrych zapachów ogólnego pochodzenia. Skutecznie usuwa zapach papierosów, 

uryny, cygar, piwa, farby, ścieków czy śmieci. Może być stosowany w koncentracie lub w formie 

spryskiwacza, a także jako dodatek do innych środków czyszczących. Preparat należy stosować 

bezpośrednio na źródło przykrego zapachu lub jego otoczenie jak np. pisuary, sedesy, umywalki, 

pojemniki na odpady, kratki ściekowe, pokoje hotelowe itp. Po zaaplikowaniu nie pozostawia żadnych 

śladów. Środek nie maskuje przykrych zapachów tylko skutecznie je likwiduje i jednocześnie oczyszcza 

powietrze. 
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ROZCIEŃCZENIA 

Od 200 do 1000 ml na 1L wody w przypadku spryskiwacza. 
7 ml na 1L wody w przypadku dozowania do środków czyszczących.   

 

INSTRUKCJA UŻYCIA 

Rozpylić kilka kropel AROMX 60 bezpośrednio na źródło przykrego zapachu lub jego otoczenie (przed 

zastosowaniem za pomocą kilku kropli preparatu wykonaj test na trwałość koloru dywanu lub tkaniny) 

bądź po prostu dodać niewielką ilość do preparatu stosowanego do czyszczenia.  

Preparat można używać w koncentracie lub jako rozcieńczony w spryskiwaczu oraz można dolewać do 

wszelkiego rodzaju płynów myjących. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Dostępne pojemności: 946 ml, 3,78 L 

Wartość pH: 9,0 – 10,0; 

PZH NR HŻ /03008/00 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;  

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!; 

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia. 

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem 

(WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. 

 

OSTRZEŻENIA 

          

Niebezpieczeństwo 

 

Zawiera: propan-2-ol 

 

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł 

zapłonu. Nie palić. Stosować ochronę oczu. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM 

ZATRUĆ.  

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.  

W przypadku pożaru: Użyć gaśnica proszkowa/piasek/dwutlenek węgla do gaszenia.  

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu i chłodnym miejscu. 
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