
Περιγραφή
To Good Sense BreakDown είναι ένα πολύ αποτελεσματικό προϊόν εξουδετέρωσης 
οσμών για χρήση σε ουρητήρια, τουαλέτες, σιφόνια, περιοχές με σκουπίδια,μοκέτες 
και πλακάκια μπάνιου με αρμούς. Το Good Sense BreakDown έχει αναπτυχθεί 
ειδικά για να επιλύσει με ευκολία καθημερινά προβλήματα δυσοσμίας.  
Η σύνθεσή του αποτελείται από φυσικές καλλιέργειες βακτηρίων,  
ουσίες για  την αντιμετώπιση οσμών και ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας.

Βασικές Ιδιότητες
• Οι φυσικές βακτηριακές καλλιέργειες εξαλείφουν ριζικά τη δυσοσμία
• Ευχάριστο άρωμα μεγάλης διάρκειας
• Τεχνολογία Εξουδετέρωσης Οσμών
• Ευέλικτη εφαρμογή

Πλεονεκτήματα
• Ουδέτερο και ακίνδυνο προϊόν που εξουδετερώνει ριζικά τις οσμές 

• Αφήνει στον χώρο ένα άρωμα φρεσκάδας μεγάλης διάρκειας
• Κατάλληλο για μεγάλο εύρος εφαρμογών, σε χώρους υγιεινής,  

αποχετεύσεις, κάδους απορριμμάτων και χαλιά

Οδηγίες Χρήσης
Ελάχιστη Δόση:    1.5% ή 1:64
Εφαρμογή σε καθαριότητα χώρων υγιεινής:  1:10 έως 1:20
Εφαρμογή σε χαλί/μοκέτα: από:   1:10 μέχρι 1:50
Υδραυλικοί σωλήνες και λιποπαγίδες:  Χρησιμοποιήστε αδιάλυτο

Καθαρισμός χώρων υγιεινής
Αποχετεύσεις/ουρητήρια: Για δύσκολες περιοχές, όπου η δυσοσμία είναι 
σημαντικό πρόβλημα, ρίξτε αδιάλυτο το προϊόν στο ουρητήριο ή το σιφόνι και 
αφήστε το να δράσει. Για ουρητήρια χωρίς νερό χρησιμοποιήστε το σε αραίωση 
1:10, ψεκάστε το στην επιφάνεια ή εφαρμόστε το με πανί και αφήστε το να δράσει, 
τρίψτε και ξεβγάλτε.
Σκληρά Δάπεδα: Αραιώστε σε αναλογία 1:20 σε έναν κουβά, εφαρμόστε με 
σφουγγαρίστρα, πανί ή σφουγγάρι και αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά.  Τρίψτε  
με μηχανή ή  βούρτσα και μαζέψτε το διάλυμα, σφουγγαρίστε με καθαρό νερό.
Χαλιά: Πάντα ελέγξτε για την αντοχή του χρώματος πριν τη χρήση.
Αφαίρεση Λεκέδων: Ετοιμάστε διάλυμα 1:10 σε έναν ψεκαστήρα, ψεκάστε πάνω 
στον λεκέ, σκουπίστε την περιοχή για να αφαιρέσετε το λεκέ, ξεβγάλετε με νερό, 
σκουπίστε και αφήστε να στεγνώσει. Για δύσκολους λεκέδες χρησιμοποιήστε το 
αδιάλυτο, καλύψτε με μία καθαρή λευκή πετσέτα ή πανί και αφήστε το για όσο 
δυνατόν περισσότερο χρόνο, ιδανικά για όλη τη νύχτα. Μετά σκουπίστε  
και ξεβγάλετε με νερό, σκουπίστε και αφήστε το να στεγνώσει.

Good Sense BreakDown
Προϊόν Εξουδετέρωσης Δυσάρεστων Οσμών
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Καθαρισμός με απορρόφηση: Επιβεβαιώστε ότι το χαλί έχει καθαριστεί με 
ηλεκτρική σκούπα και όλοι οι λεκέδες έχουν υποστεί διαδικασία καθαρισμού πριν 
από τον καθαρισμό με απορρόφηση. Αραιώστε το προϊόν σε αραίωση 1:10 σε έναν 
ψεκαστήρα, ψεκάστε το χαλί και αφήστε το προϊόν 5 λεπτά να δράσει. Ετοιμάστε 
ένα διάλυμα στη μηχανή απορρόφησης σε αραίωση 1:50, καθαρίστε το χαλί βάσει 
των συνηθισμένων τεχνικών καθαρισμού με απορρόφηση. Αφήστε το να στεγνώσει.
Κάδοι/χώροι διάθεσης απορριμμάτων: Αραιώστε το προϊόν σε κουβά, σε 
αραίωση 1:10 και εφαρμόστε το με πανί ή σφουγγαρίστρα, αφήστε το για κάποιο 
χρόνο να δράσει και τρίψτε με βούρτσα ή πανί.
Υδραυλικοί σωλήνες: Ρίξτε αδιάλυτο το προϊόν στις σωληνώσεις δύο φορές την 
εβδομάδα, όταν η ροή  στην αποχέτευση είναι χαμηλή.
Λιποπαγίδες: Ρίξτε καθημερινά αδιάλυτο προϊόν στην αποχέτευση, ανάλογα  
με τις επικαθίσεις.

Τεχνικές Πληροφορίες
Εμφάνιση: ροζ υγρό
pH αδιάλυτου προϊόντος:  9.5 - 10.5
pH διαλύματος 1%:  7.5 - 8.0
Πυκνότητα στους 20°C:  1.003

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας 
και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος. 

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται  
στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας. Μόνο για επαγγελματική χρήση

Συμβατότητα προϊόντος
Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες, μακριά από  ακραίες θερμοκρασίες.
Προστατεύστε από το πάγωμα.

Διαθέσιμες Συσκευασίες
Κωδικός     Συσκευασία Τύπος Συσκευασίας
7516770 2 x 5 L Πλαστικό
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