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PORTABLE TOILETS 

RO-206 AMS AIR MAGIC STRONG 

  

ANTYBAKTERYJNY PREPARAT ZAPACHOWY 

ZAPACHY: CHERRY, RED FRUITS, SPICY CINNAMON, BUBBLE GUM 
 
PRZEZNACZENIE  
Specjalistyczny, antybakteryjny preparat zapachowy na bazie olejków naturalnych, przeznaczony 
do obsługi toalet przenośnych i pomieszczeń sanitarnych. Produkt zapewnia intensywny i 
długotrwały zapach. Hamuje namnażanie bakterii. Może być stosowany jako typowy odświeżacz 
zapachu, dodatek do chemicznych środków czyszczących, wzmocnienie zapachu produktów z 
serii BLUE MAGIC. 
 
SPOSÓB UŻYCIA  
Produkt gotowy do użytku. Rozpylić przy pomocy atomizera (7-15 dawek) lub opryskiwacza 
ciśnieniowego typu KWAZAR: -za zewnątrz- dolne części ścian toalety, -wewnątrz- powierzchnie 
nie mające dłuższego kontaktu ze skórą – dolne części ścian toalet, pionowa ściana zbiornika, 
okolice pisuaru. AIR MAGIC STRONG można dodawać do wodnych roztworów produktów 
czyszczących, np. STRONG RED i SPECIAL GREEN. Dawki należy ustalić eksperymentalnie w 
zależności od oczekiwanego efektu. W celu wzmocnienia działania niebieskich płynów z serii 
BLUE MAGIC, należy po wykonanym serwisie toalety spryskać czyste wewnętrzne ścianki 
zbiornika na fekalia. 
 
ZAWIERA 
niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5%, środki konserwujące (Methylchloroisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol), kompozycja zapachowa (Coumarin, Euguenol) 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Przechowywać w temp. od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.  
 

TERMIN TRWAŁOŚCI  

2 lata od daty produkcji. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 

Stan skupienia: ciecz 
Barwa: bezbarwna do lekko słomkowej lub opalizującej  

Zapach: CHERRY, RED FRUITS,  

SPICY CINNAMON, BUBBLE GUM 

Gęstość względna: d²º - nie mniej niż 1,011   

pH(1%): 5,5 – 7,5 

 
OZNAKOWANIE PRODUKTU  

Zgodnie z kartą charakterystyki. 

 

OPAKOWANIA 

1 L x 12 szt., 5 L x 4 szt., 10 L, 
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