
Omschrijving
Good Sense Breakdown is een zeer effectieve geurverwijderaar voor gebruik in 
urinoirs, toiletten, afvoerputjes, vuilnisopslag, tapijten en gevoegde badkamertegels. 
Good Sense Breakdown is speciaal ontwikkeld om dagelijkse geurproblemen eenvoudig 
op te lossen. Samengesteld uit natuurlijke bacterieculturen, geurneutralisatie en met 
een aangename frisse geur.

Eigenschappen
• Natuurlijke bacterieculturen verwijderen geuren bij de bron

• Langdurige aangename geur

• Unieke, gepatenteerde geur neutralisatie (Odour Neutralizing Technology; O.N.T.)

• Veelzijdige toepassing

Voordelen
• Toegankelijk en neutraal product om geurtjes aan te pakken bij de bron

• Laat de ruimte achter in langdurige frisheid 

• Geschikt voor veel verschillende plekken, zoals sanitair, afvoeren, afvalbakken en tapijten

Gebruiksaanwijzing
Minimale dosering:  1.5% of 1:64

Sanitairreiniging:  1:10 tot 1:20

Tapijttoepassing:  1:10 tot 1:50

Afvoerbuizen en vetafscheiders: Gebruik onverdund

Sanitairreiniging
Afvoeren/urinoirs: Giet onverdund product op lastig bereikbare plaatsen waar geur 
belangrijk is, als toiletten of afvoeren en laat inwerken. Verdun 1:10 voor waterloze 
urinoirs, spray direct op het oppervlak of gebruik een doek, laat inwerken, borstel en 
spoel tot slot af. 

Harde vloeren: Verdun 1:20 in een emmer, breng aan met een mop, doek of spons en laat 
5 minuten inwerken. Schrob met machine of schrobbezem en neem de oplossing op, met 
schoon water spoelen.

Vlekverwijdering: Verdun 1:10 in een sproeiflacon, spray op de vlek, wrijf goed in, spoel 
met water, wrijf op en laat drogen. Gebruik onverdund product voor lastige vlekken, dek af 
met een schone witte (hand)doek en laat zo lang mogelijk intrekken, het liefst gedurende 
een nacht. Wrijf in, spoel na met water en laat drogen.

Extractiereiniging: Tapijt altijd testen op kleurvastheid voor gebruik. Zorg dat het tapijt 
is gestofzuigd en dat eventuele vlekken voorafgaand zijn behandeld. Verdun 1:10 in een 
sproeiapparaat of sproeiflacon, spray op het tapijt en laat 5 minuten intrekken. Maak een 
verdunde oplossing 1:50 in de extractiemachine en reinig het tapijt volgens de reguliere 
extractiereinigingstechnieken. Laat drogen.

Vuilnisbakken/vuilverzamelingsgebieden: Verdun 1:10 in een emmer en breng aan met 
een doek of mop, laat inwerken en schrob met borstel of doek.

Afvoerbuizen: Giet tweemaal per week onverdund product in de leidingen wanneer 
afwatering het laagst is.

Vetafscheiders: Giet dagelijks onverdund product in de afvoer, afhankelijk van de 
constructie.
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Technische gegevens 

Uiterlijk:    Rode vloeistof 
pH (puur):   10.4 
pH (1% verdund):  7.5 - 8.0 
Relatieve dichtheid ((20 °C):  1.00 g/cm³ 
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS). https://sds.sealedair.com/.

Alleen voor professioneel gebruik. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan direct zonlicht of extreme 
temperaturen. Vorstvrij bewaren.

Veilig gebruik
Voorkom bevriezing van het product. Het product niet toevoegen aan heet water, desinfectanten of bleek. Voor gebruik de 
materiaalbestendigheid testen op een kleine, onopvallende plaats.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-
wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.
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