
Omschrijving
Good Sense Power is een hoog geparfumeerde probleem oplosser voor het 
verwijderen van onaangename geuren.

Eigenschappen
• Langdurige verfrissende werking, frisse eucalyptusgeur

• Hooggeconcentreerd

• pH neutraal bij verdund gebruik

Voordelen
• Vermindert doeltreffend geurproblemen en laat een langdurige, aangename, frisse 

eucalyptus geur achter

• Zeer geschikt voor plekken met onaangename geuren zoals afval- en opslagplaatsen

• Door de hoge concentratie parfum ideaal voor gebruik in hotels, restaurants en bars 
en op alle plaatsen met sterk onaangename geuren

• Geschikt voor de meeste waterbestendige harde oppervlakken

• Eenvoudig, gemakkelijk en veilig te gebruiken

Gebruiksaanwijzing 
Dosering: 
Minimum dosering: 50ml in sproeiflacon gevuld met 500ml water of 1L voor 10L oplossing 
Sterke geuren: Verhoog dosering

Toepassing 
Voor luchtverfrissing: Sproei omhoog in het midden van de ruimte.  
Voor ontgeuren van een oppervlak: Breng oplossing aan op het oppervlak op een 
onopvallende plaats. 
Bij sterke geuren: Breng een kleine hoeveelheid onverdund product aan (bijv 
afvoerputjes of afvalemmers) 
Belangrijk: Niet op meubilair sproeien. Test vooraf materiaalbestendigheid.  
Niet op tapijt gebruiken.

Good Sense Power
Krachtige geurbestrijder

© A.I.S.E.



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.sealedair.com/.

Alleen voor professioneel gebruik. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan direct zonlicht of extreme 
temperaturen.

Veilig gebruik
Niet op meubilair sproeien. Niet op tapijt gebruiken. Voor gebruik de materiaalbestendigheid testen op een kleine, onopvallende plaats.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-
wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.
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Technische gegevens

Platform Artikelnummer Omschrijving/Verpakking Sproeiflacon
Uiterlijke 
kenmerken

pH waarde 
(onverdund)

pH waarde 
(verdund 10%)

Relatieve dichtheid 
(20°C) 

Good Sense 
Power

7513507 Good Sense Power 6x1L 50 ml (10%) / 500 ml Heldere, lichtgele 10 7.2 1.00 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.


