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deodorant sprej deodorant sprej deodorant sprej deodorant sprej pro velké prostory pro velké prostory pro velké prostory pro velké prostory ––––    broskev, broskev, broskev, broskev, zelený čajzelený čajzelený čajzelený čaj    

    
� ničí nepříjemné pachyničí nepříjemné pachyničí nepříjemné pachyničí nepříjemné pachy    
� pokrytí velké plochypokrytí velké plochypokrytí velké plochypokrytí velké plochy    
� revoluční aplikační tryskarevoluční aplikační tryskarevoluční aplikační tryskarevoluční aplikační tryska    
� účinek trvající několik hodinúčinek trvající několik hodinúčinek trvající několik hodinúčinek trvající několik hodin    
� 1 sekunda aplikace st1 sekunda aplikace st1 sekunda aplikace st1 sekunda aplikace stačí na 7ačí na 7ačí na 7ačí na 75m5m5m5m3333    plochyplochyplochyplochy    
� bez mokrého spadubez mokrého spadubez mokrého spadubez mokrého spadu    
� vůně vůně vůně vůně příjemnápříjemnápříjemnápříjemná    ženám i mužůmženám i mužůmženám i mužůmženám i mužům                                                                                                                                                                                                    

                                        
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
BOLDAIRBOLDAIRBOLDAIRBOLDAIR    DEODORDEODORDEODORDEODOR    XXLXXLXXLXXL    je silný likvidátor pachu ve spreji, který byl speciálně vyvinut pro pokrytí 
velké plochy. 
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
BOLDBOLDBOLDBOLDAIRAIRAIRAIR    DEODORDEODORDEODORDEODOR    XXLXXLXXLXXL ničí nepříjemné pachy, aniž by je pouze překrýval. Zápach okamžitě 
absorbuje. Jedna sekunda stlačení je vše, co potřebujete pro pokrytí oblasti 75m3 díky své revoluční 
trysce. Profesionální složení zaručuje suchý sprej s účinkem trvající několik hodin. Účinnost 
přípravku v kombinaci s kvalitou zvolené vůně je hlavním přínosem BOLDAIRBOLDAIRBOLDAIRBOLDAIR    DEODORDEODORDEODORDEODOR    XXLXXLXXLXXL. 
Unikátní technologie suchého spreje umožňuje využití bez mokrého spadu. 
 
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
BOLDAIRBOLDAIRBOLDAIRBOLDAIR    DEODORDEODORDEODORDEODOR    XXLXXLXXLXXL    stříkněte do horní části místnosti. Stisknutí na 1 sekundu stačí na prostor 
75m3.  
    
Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:  Konzistence: aerosol 
                    Vůně:   broskev, zelený čaj 
    
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  750 ml sprej (obj. č. 501001) 
    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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deodorant sprej pro velké prostory deodorant sprej pro velké prostory deodorant sprej pro velké prostory deodorant sprej pro velké prostory ––––    broskev, broskev, broskev, broskev, zelený čajzelený čajzelený čajzelený čaj    

    
� ničí nepříjemné pachyničí nepříjemné pachyničí nepříjemné pachyničí nepříjemné pachy    
� pokrytí velké plochypokrytí velké plochypokrytí velké plochypokrytí velké plochy    
� revoluční aplikační tryskarevoluční aplikační tryskarevoluční aplikační tryskarevoluční aplikační tryska    
� účinek trvající několik hodinúčinek trvající několik hodinúčinek trvající několik hodinúčinek trvající několik hodin    
� 1 sekunda aplikace stačí na 71 sekunda aplikace stačí na 71 sekunda aplikace stačí na 71 sekunda aplikace stačí na 75m5m5m5m3333    plochyplochyplochyplochy    
� bez mokrého spadubez mokrého spadubez mokrého spadubez mokrého spadu    
� vůně příjemná ženám i mužůmvůně příjemná ženám i mužůmvůně příjemná ženám i mužůmvůně příjemná ženám i mužům                                        

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
BOLDAIR DEODOR XXLBOLDAIR DEODOR XXLBOLDAIR DEODOR XXLBOLDAIR DEODOR XXL    je silný likvidátor pachu ve spreji, který byl speciálně vyvinut pro pokrytí 
velké plochy. 
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
BOLDAIR DEODOR XXLBOLDAIR DEODOR XXLBOLDAIR DEODOR XXLBOLDAIR DEODOR XXL ničí nepříjemné pachy, aniž by je pouze překrýval. Zápach okamžitě 
absorbuje. Jedna sekunda stlačení je vše, co potřebujete pro pokrytí oblasti 75m3 díky své revoluční 
trysce. Profesionální složení zaručuje suchý sprej s účinkem trvající několik hodin. Účinnost 
přípravku v kombinaci s kvalitou zvolené vůně je hlavním přínosem BOLDAIR DEODOR XXLBOLDAIR DEODOR XXLBOLDAIR DEODOR XXLBOLDAIR DEODOR XXL. 
Unikátní technologie suchého spreje umožňuje využití bez mokrého spadu. 
 
NÁNÁNÁNÁVOD KVOD KVOD KVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
BOLDAIR DEODOR XXLBOLDAIR DEODOR XXLBOLDAIR DEODOR XXLBOLDAIR DEODOR XXL    stříkněte do horní části místnosti. Stisknutí na 1 sekundu stačí na prostor 
75m3.  
    
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:  Konzistence: aerosol 
                    Vůně:   broskev, zelený čaj 
    
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  750 ml sprej (obj. č. 501001) 
    

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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