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Airfresh Mystique Doftspray 250ml Aerosoler

DOFTSPRAY Aerosol
AIRFRESH MYSTIQUE Doftspray i aerosol eliminerar snabbt och effektivt dålig lukt i rum upp till ca 50m².
Detta är mixturer med olika tillsatta doftämnen som är särskilt noga utvalda för att avge den säregna doft som anges
på varje  enskild etikett. Vid användning av AIRFRESH MYSTIQUE så skapas en angenäm atmosfär som gör att man
förnimmer en känsla av välbehag och renlighet. Det är bekräftat att dofter kan ha positiva effekter på humöret. 
Många hävdar att väldoft minskar spänningar, depression och oro. Behagliga dofter har alltså en trolig positiv effekt 
på hjärnan, så det kan löna sig att använda dem. En väldoftande produkt kan göra det t.ex. mer rogivande att städa. 

Enligt EU:s förordning för klassificering och märkning av kemiska produkter CLP, så klassificeras dessa produkter inte som 
hälsoskadliga vid inandning. OBS! Personer som lider av överkänslighet för parfym bör dock iaktaga försiktighet när dessa
produkter används. Doftspray ersätter inte goda hygienvanor. 

FÖRPACKNING: 250ml Aerosoler (Sprayflaskor med drivgas). För manuell sprayning.

INNEHÅLLER: Denaturerad alkohol (etanol), drivgaser (hydrokarboner) samt olika doft-tillsatser.

DOFTER: 1 Angel, 7 Körsbär, 11 Apelsin, 15 Äpple, 17 Jasmin, 18 Björnbär, 20 Vanilj.
Doftförklaring:  Angel (änglalik).

ANVÄNDNING: Gör så här vid manuell användning: 
Vid behov, spraya antal gånger efter den doftstyrka som önskas. Tryck snabbt på avtryckaren för att ge en kort 
sprayning. Rikta alltid munstycket från dig och mot rummets mitt. Upprepa regelbundet för bästa effekt. Spraya 
aldrig mot människor, djur eller livsmedel/foder.
Vid användning av Doftspray så elimineras dåliga lukter snabbt och effektivt, men verkan är kortvarig. Dessa bör 
användas då man t.ex. snabbt vill eliminera en plötsligt uppkommen dålig lukt. För att få en långvarig effekt måste 
man alltså upprepa sprayningen regelbundet med jämna och korta intervaller.
(Flaskan passar även i vissa av de automatiska doseringsmaskiner som säljes i öppna handeln.)

SÄKERHETS-  Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. 
ANVISNING: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/heta 

ytor/gnistor/öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga
eller andra antändningskällor. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över +50°C/122°F. 
Förvara inte i varma motorfordon. Förvaras oåtkomligt för barn. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Läs etiketten före användning. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala 
föreskrifter. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av spraydimman.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med 
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående 
ögonirritation: Sök läkarhjälp. Använd inte produkten förrän du har läst och förstått dessa säkerhetsanvisningar.

LAGRING: Upp till minst 18 månader i oöppnad förpackning.
Bäst-före-datum som anges på flaskan är dock
inte detsamma som sista förbrukningsdag.

Kontakta LIMUS för utförligare information på Tel: 0382-14020

All information i detta produktblad bygger på praktiska och vetenskapliga försök och erfarenheter. Denna information är enbart avsedd som vägledning. Det är köparens eget 
ansvar, att före användning, testa produktens lämplighet för avsedd användning. Huruvida produkten kan användas för ett bestämt ändamål, avgöres helt av köparen. Ingen 
garanti och inget ansvar tas för produktens lämplighet i varje användning eller applikation. Användningsförslag får ej tas som intäkt för patentintrång. Detta produktblad är 
enbart avsett för köparen vid användning av produkten. All annan användning är inte tillåten. Detta produktblad skyddas av lagen om upphovsrätt. Det får ej kopieras, skrivas av 
eller överlåtas till utomstående. Om du av misstag kommit över detta produktblad skall det omgående förstöras eller överlåtas till ägaren.
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