
 

ELIMINATOR koncentrat 

USUWA W DRODZE REAKCJI CHEMICZNEJ UCIĄŻLIWE ZAPACHY 

W UBIKACJACH, PALARNIACH, W ZAWILGOCONYCH PIWNICACH, ZSYPACH I 
POJEMNIKACH NA ŚMIECI, MIEJSCACH ODCHODÓW ZWIERZĄT DOMOWYCH 

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, zawilgocone piwnice, palarnie tytoniu,  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: 

W zależności od stężenia czynników złowonnych rozcieńczyć ELIMINATOR koncentrat w wodzie, w 
stosunku 1 : 10, 1 : 5 lub 1 : 2 (od 100 do 500 ml koncentratu w 1000 ml roztworu) 

Zabieg wykonać przy użyciu opryskiwacza, wprowadzając rozcieńczony produkt bezpośrednio do zbiornika 
opryskiwacza 

 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: 
S1/2 – przechowywać w zamknięciu i chronić przed dziećmi 
S 20/21 – nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu 
 
PIERWSZA POMOC: 
S 26 – zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza  
S 23 – nie wdychać par rozpylonego aerozolu 
S 28 – zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem 
S 45 – w przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (jeśli to możliwe pokaż  pojemnik lub 
etykietę) 
 
POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE: 

S 47 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30o 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. 

 

 

 

 

 


