
 
 
 
 
 
 Okamžitě odstraní všechny pachy, s dlouho trvajícím účinkem. 
 
POPIS: 
STINKILLER bleskově a dlouhodobě odstraňuje všechny 
nepříjemné pachy, jako je studený kouř ve společných 
místnostech, zápach stolice, hniloba atd. 
STINKILLER je složen z přírodních účinných látek, a je 
proto šetrný k životnímu prostředí. 
STINKILLER má příjemnou svěží pomerančovou vůni. 
STINKILLER lze volně rozprášit do prostoru nebo je 
možné jej aplikovat do filtračního systému klimatizačních 
jednotek, které pak naplní celou místnost  příjemnou 
svěží vůni. 
Produkt je dodáván vysoce koncentrovaný. 
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
STINKILLER lze aplikovat na jakýkoliv povrch ve všech 
prostorách. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled : světležlutá kapalina  
biologická odbouratelnost : z více než 95 % 
Složení: Terpeny, solubilizátory 
Spotřeba: 100 – 400 g/m2 dle intenzity zápachu 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech 
v dobře větraných prostorách při teplotách +5 - +25 °C. 
Výrobek nemá omezenou dobu skladování. 
 
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt.  
 

 NÁVOD K POUŽITÍ: 
Koncentrace STINKILLER by při aplikaci měla 
odpovídat intenzitě zápachu. 
Např. pro dosažení svěží vůně lze přidat několik kapek 
STINKILLER do vody při stírání podlahy.  
Pro odstranění silného zápachu kolem nádob na odpad, 
odpadních jímek a sanitárních zařízení, aj. nastříkejte 
do prostoru OSTRAŇOVAČ PACHŮ neředěný 
rozprašovačem. 
   

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako žíravý pro kůži a oči a 
nebezpečný pro vodní prostředí dle Nařízení EP a 
Rady (ES) č. 1272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte 
odděleně od potravin a mimo dosah dětí. 
Více informací naleznete v bezpečnostním listu. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky. 
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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