PAKOWANIE

Unilize

KOD PRODUKTU
UNL

NIESZKODLIWY
DLA ZDROWIA

500 ml spray
10 litrowy baniak

PRODUKT
“ZRÓB TO SAM”

Antybakteryjny spray do wnętrz
Tevo Unilize jest niezwykle szybkim i efektywnym preparatem, który zwalcza do 99% bakterii, zarazków
i wirusów znajdujących się na materiałowych tapicerkach, dodatkowo poprawia jakość powietrza.
Po aplikacji aktywne cząsteczki tworzą nanowarstwę na tapicerce dzięki czemu produkt jest skuteczny
nawet przez 14 dni.
CECHY SZCZEGÓLNE: Szybka i banalna aplikacja, efekt utrzymuje się
przez 14 dni, zabija 99% bakterii, naturalny zapach sosnowy,
nie wymaga wycierania, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.
MIEJSCA APLIKACJI: Wewnątrz i na zewnątrz. Układy wentylacji (atomizer).
Rzeczy osobiste. Motoryzacja. Miejsca publiczne.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować w zakurzonych pomieszczeniach.
Nie aplikować w temperaturze powyżej 35°C. Najlepiej aplikować
w pomieszczeniach zamkniętych. Nie spożywać.

WYGLĄD

Ciecz (na bazie wody)

KOLOR

Żółtawy

ZAPACH

Sosnowy

TRWAŁOŚĆ

Do 14 dni

WYDAJNOŚĆ

100 m2 / litr

WAŻNOŚĆ PROD.

12 miesiące

CZAS WIĄZANIA

Natychmiastowy

WARSTWOWANIE

Można dla lepszych efektów

NAKŁADANIE

Spryskaj

Ból głowy? Kaszel? Rozkojarzenie? Senność?
To mogą być bakterie! Jesteśmy tu aby zapewnić ci zdrowe otoczenie!

Długotrwałe anybakteryjnye oczyszczenie!

PAKOWANIE

Unilize+

KOD PRODUKTU
UNL+

500 ml plast. butelka
10 litrowy baniak

DO UŻYTKU OSOBISTEGO
NIESZKODLIWY
DLA ZDROWIA

WYMAGANY
PISTOLET
NATRYSKOWY

Długotrwały antybakteryjny spray do wnętrz
Unilize+ używany jako technologia fotokatalityczna uwzględnia zastosowanie preparatu Nano-TiO2.
TiO2, który jest nietoksyczny i uważany za bezpieczną substancję, nieszkodliwą dla człowieka. Roztwór
sterylizuje i niszczy bakterie, wirusy, pleśń. Unilize+ redukuje poziom VOC i NOx oraz zwiększa poziom
jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń przez cały rok.
CECHY SZCZEGÓLNE: Szybka i banalna aplikacja, skuteczny przez 365 dni,
zabija 99% bakterii, natychmiast redukuje lotne związki organiczne, w sposób
ciągły eliminuje nieprzyjemne zapachy, w sposób ciągły zapobiega powstawaniu
grzybów i pleśni, niewidoczna warstwa, przyjazna użytkownikowi.
MIEJSCA APLIKACJI: Każda powierzchnia z wyjątkiem szkła. Powierzchnie
mieszkalne. Mydło do rąk. Rzeczy osobiste.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie aplikować w zakurzonych pomieszczeniach.
Częste mycie wpłynie na powłokę. Nie aplikować w temperaturze powyżej
35°C. Najlepiej aplikować w pomieszczeniach. Nie spożywać.

WYGLĄD

Ciecz (na bazie wody)

KOLOR

Biały

ZAPACH

Brak

TRWAŁOŚĆ

> 1 rok

WYDAJNOŚĆ

300 m2 / litr

WAŻNOŚĆ PROD.

18 miesięcy

CZAS WIĄZANIA

30 minut

WARSTWOWANIE

Zalecany dla lepszych efektów

NAKŁADANIE

Spryskaj

