Brugsanvisning:
Ved ibrugtagning rives toppen af den yderste pose og
lynlåsen åbnes. Den klare plastpose klippes op og fjernes, så AbScent®-posen kommer fri. Poserne placeres
på en skål eller lignende på det højest mulige sted i
rummet eller hænges op under loftet. Derved opnåes
den bedste effekt, idet aktivstoffet bedst opblandes
med rumluften fra en høj placering.

• AbScent®-posen må ikke anbringes i direkte sollys.
• AbScent®-posen må ikke anbringes ovenpå eller i
nærheden af en varmekilde.
• AbScent®-posen må ikke udsættes for syrer, da der
så udvikles en meget giftig gas.

AbScent®-poserne må aldrig lægges direkte på et
bord, en hylde, på tekstiler, metal eller lignende da
de vil kunne forårsage blegning/korrosion!

• Indholdet i AbScent®-posen kan forårsage svære
forbrændinger af huden og øjenskade.
• Hvis indholdet i posen kommer i kontakt med huden
– vask grundigt med rigeligt vand og sæbe.
• Ved kontakt med øjnene skyl forsigtigt med vand i
flere minutter, fjern eventuelle kontaktlinser.
• I tilfælde af indtagelse – hvis ubehag, så kontakt en
læge og vis etiketten hvis det er muligt.
• Opbevares utilgængeligt for børn og ikke i kontakt
med levnedsmidler.

OBS! Er der tale om massive lugtproblemer, vil det
normalt være en fordel først at foretage en afvaskning
og/eller en tågesprøjtning med HYSAN (se mærkeblad:
www.protox.dk).
Aktivering: AbScent® Lugtfjerner aktiveres automatisk
når den kommer i kontakt med luftens fugtighed.
I særligt tørre perioder kan det være nødvendigt at
placere en opfugtet klud i nærheden af posen for at
sikre aktivering. Dog aldrig i direkte kontakt med vand.
AbScent®-poserne kan under brug afgive en svag
kloragtig lugt. Denne forsvinder hurtigt når posen er
opbrugt eller når rummet ventileres. Selvom AbScent®poserne afgiver svag lugt vil koncentrationen under
korrekt brug være under den arbejdshygiejniske
grænsevædi (< 0,1 ppm).
Eksempler på anvendelse: Læs mere på www.protox.dk
Ophold: Længerevarende ophold i rum med AbScent®poser bør undgåes. Personer med åndedrætsproblemer,
astmatikere og børn må ikke opholde sig i opholdsrum
under lugtsaneringen.
Sikkerhedsforanstaltninger ved brug:
• Den inderste hvide pose må ikke åbnes,
den skal forblive intakt!!
• Anvendes udelukkende som lugtfjerner i lokaler og
køretøjer til fjernelse af restlugt forårsaget af bakterier, skimmelsvamp, sod/røg, fækalier, kloak etc.
• Undgå at beskadige AbScent®-posen ved udtagning
af yderposen. Hvis AbScent®-posen beskadiges kasseres den og smides i en udendørs affaldsbeholder.
• AbScent®-posen må ikke komme i direkte kontakt
med vand eller fugt.

Registreringsindehaver/producent: PROTOX ApS
Fabriksvej 19 · DK-6000 Kolding · Telefon 75 50 40 22
E-mail: info@protox.dk · Internet: www.protox.dk

Fare:

Indeholder: Natriumchlorit (aktiv chlordioxid precursor),
natrium dichloro isocyanurat, natriumbhydrogensulfat,
calciumchlorid.
Transportoplysninger: UN1479 oxiderende fast stof,
NOS, klasse 5.1, III
Holdbarhed: 1 år fra produktionsdato. Se datomærkning.

Nettoindhold:

30 gram

