
 

ELIMINATOR 

USUWA W DRODZE REAKCJI CHEMICZNEJ UCIĄŻLIWE ZAPACHY W POMIESZCZENIACH 

 I W MIEJSCACH SKŁADOWANIA ODPADÓW. 

Nowatorski preparat do neutralizacji odorów na drodze chemicznej dezaktywacji ich cząsteczek. 
ELIMINATOR usuwa setki organicznych i nieorganicznych substancji odoroczynnych. W wyniku reakcji 
chemicznej powstaje nowa nieaktywna zapachowo cząsteczka chemiczna, która łatwo ulega biodegradacji. 

Efekt neutralizacji, a w konsekwencji uzyskanie czystego powietrza jest natychmiastowy i spektakularny.  

Cechą charakterystyczną jest chemiczna dezaktywacja własności zapachowych cząsteczek poprzez 
reakcje chemiczną aktywnych składników z nieprzyjemnymi cząsteczkami odoroczynnymi. Nie jest to więc 
maskowanie odorów przy zastosowaniu wysublimowanych substancji zapachowych. 

ELIMINATOR jest  mieszaniną ekstraktów pochodzenia roślinnego utworzoną w określony sposób w 
specjalnych proporcjach, charakteryzującą się trwałymi reakcjami chemicznymi ze związkami złowonnymi.  

Przeznaczenie i zastosowanie preparatu: 

Toalety publiczne, pomieszczenia składowania odpadów np.: zsypy, przedsiębiorstwa produkcji 
spożywczej, zakłady utylizacyjne - sortownie, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków,  oraz 
wszelkie inne miejsca gdzie uciążliwość zapachowa pogarsza samopoczucie i komfort pracy. 

Sposób użycia: 

Przekręcić końcówkę rozpylacza i rozpylić niewielką ilość preparatu w pomieszczeniu, poddawanym 
dezodoryzacji. 

 Środki ostrożności 

Stosowanie preparatu ELIMINATOR nie stwarza większego niebezpieczeństwa dla stosującego. Tym 
niemniej  stosujący muszą zachować podstawowe postępowania  w zakresie higieny i bezpieczeństwa 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
P404 - Przechowywać w zamkniętym pojemniku. 
P102 Chronić przed dziećmi. 
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 
 
PIERWSZA POMOC: 
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy 
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę 
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
 
POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE: 

P411 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30 °C. 

Opróżnione opakowanie po preparacie usunąć do śmietnika lub zsypu. 

Uwaga! 

Nie wykorzystywać opróżnionych opakowań po preparacie do innych celów w tym także jako surowce wtórne. 



 

Producent i konfekcjoner: Asplant-Skotniccy Sp.Jawna Jaworzno, Chopina 78 A Tel/fax:32/753-09-87, 
www.asplant.com.pl, biuro@asplant.com.pl , w kooperacji z Firmą WESTRAND (Francja) 

     

    

Okres ważności: 24 miesiące, w zalecanych warunkach przechowywania produktu 

Data produkcji, nr serii oraz przeciętna zawartość znajdują się na opakowaniu. 

 

 

 


