
• Indeholder Envirocide, en unik blanding af
essentielle olier valgt til at absorbere,
kombinere og neutralisere lugte 

• Gør de værste lugte, såsom, røg, urin, skrald,
fæces og mug u-identificerbare

• Maskerer ikke lugten, fjerner den

VEJLEDNING:
ELIMINERER LUFTBÅREN LUGT
• Spray en let tåge ud i lokalet. Spray evt. på gardiner,

møbler og andet som kan indeholde dårlig lugt.

ELIMINERER LUGTEN VED KILDEN
• Spray eller påfør i tomme skraldespande og fjern

grundlaget for lugt i containere. Alle steder hvor lugt
forekommer. Områder med dyr, toiletter etc.

TÆPPE RENSNING, MOPNING &
VASKETØJ
• Bland 120 ml i 4 liter vand - lad virke i 4-5 minutter.
• Skyl eller aftør grundigt bagefter.

BLANDINGSFORHOLD:
• KTB - Klar til brug

STØRRELSE:
58 - 1 liter.

OBS: Test farveægthed på overflader inden brug

FORPAKNING
Hvor muligt er flasker og dunke produceret af
genbrugsplast. Pap og indpakning er produceret
af genbrugspapir.

LET BIONEDBRYDELIGT
(Nedbrydning af organisk indhold til karbon
dioxid, vand og andre harmløse stoffer.
Hurtig bionedbrydelighed reducerer
påvirking af miljøet og fødekæden. Alle
organiske rengørings ingredienser i
indholdet er let nedbrydelige iht. OECD Test
301D.

NATURLIGT AFLEDTE VEDVARENDE RESSOURCER
Hvor muligt anvender vi kun naturligt baserede, 
vedvarende ressourcer, såsom korn, majsolie, 
palmekerneolie, kokosolie, rørsukker juice & glucose.

MEGET LAV TOKSICITET
Akut Oral/Dermal produkt indtag/påførelse betragtes som
ikke-toksisk iht WHMIS regulativer.

LAV AKVATISK TOKSICITET
Produktet overstiger godkendte akut toksisk standarder for
fisk, hvirvelløse og alger når brugt efter blandingsforhold.7

SUNDHED OG SIKKERHED
INGEN af ingredienserne findes på større
regulative lister. Ikke brandfarligt og ikke ætsende
når det er fortyndet.
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Distributør
firma: HOPE I/S
adresse: Korskildeeng 5
område: Danmark 2670-Greve
tlf: +45 42 44 94 44  
mail: info@ho-pe.dk
web: www.ho-pe.dk
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LUGTKONTROL
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LUGTFJERNER
Med Envirocide Lugt Eliminator


