Good Sense Service Plaque
Geurbestrijder
Geurbestrijdende producten - de algemene oplossing tegen
vervuiling van de reukzin. Good Sense Service wordt gebruikt in
het bestaande airconditioning/ventilatiesysteem in uw gebouw,
waarmee de volledig veilige, geurneutraliserende middelen naar alle
ruimten kunnen worden verspreid. Iedere ontvangstruimte, lobby,
gang, receptie, vergaderruimte, kantoor, hotelkamer en wellness zal
vrij blijven van nare geurtjes met minimale aanpassingen.
Uitstekende geurcontrole
•

Elimineert kookgeuren, vet- en voedselgeuren in het algemeen

•

Onderscheidt zich van conventionele luchtverfrissers die in de
ruimte worden gespoten om geuren te maskeren, door gebruik
van O.N.T. (Odour Neutralizing Technology)

•

De actieve moleculen in O.N.T. vernietigen letterlijk de
moleculen in nare geurtjes, versterken het parfumeffect en
zorgen voor een langdurige frisse geur

•

De actieve bestanddelen in de gel komen langzaam vrij aan
de lucht en door gebruik van luchtcirculatie worden ze verder
verspreid

•

Werkzaam tot 90 dagen

•

Stil en onzichtbaar, laat een schone en frisse geur na

Methode
•

Leg de Good Sense Plaque in het airconditioningssysteem

•

De airconditioning zorgt voor verspreiding van de geur
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Pas de intensiteit van het geurniveau aan tijdens een testperiode
van 2 weken. De geur van het product zal stabiliseren binnen 48 uur
na eerste installatie.
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Good Sense Service Plaque
Geurbestrijder
Technische gegevens
Platform

Omschrijving/verpakking

Dosering

Uiterlijke kenmerken

Relatieve
dichtheid (20°C)

GSS Rack plate

GS Spring Plaque 1 stuk

Vervang iedere 10 weken Licht oranje plaque

1.00 g/cm³

GSS Rack plate

GS Summer Plaque 1 stuk

Vervang iedere 10 weken Licht oranje plaque

0.95 g/cm³

*1 stuk voor 7500-15000 m³ luchtcirculatie/uur

Accessoires
Omschrijving

Dosering

GS Rack Mono-plate

1 apparaat = 1 plaque

Tot 3 stapelbare plaques

GS Rack Multi-plate

1 apparaat = 3 tot 6 plaques

Tot 6 stapelbare plaques

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 niet blootstellen aan
extreme temperaturen. Alleen voor professioneel gebruik.
Milieu-informatie
De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar overeenkomstig de eis van de EUverordening inzake detergenten, EG 648/2004.
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