
Good Sense  
Luchtverfrissers

Luchtverfrissers en geur neutralisators 
spuitbussen
Good Sense sprays zijn ontwikkeld om de dagelijkse geurproblemen in 
gebouwen op te lossen. Dankzij de directe werking voldoen ze aan de 
hoogste eisen voor lucht- en geurcontrole van  professionele gebruikers. 
Eenvoudig, gemakkelijk en veilig te gebruiken - de Good Sense sprays 
zijn de ideale oplossing om geurproblemen effectief op te lossen in 
publieke ruimten, bars, hotelkamers, restaurants, kantoorpanden, toiletten 
etcetera.

Breed aanbod van geuren
U kunt kiezen uit een breed scala aan parfums:
• Een bloemig parfum van Magnolia & Mimosa

• Een citrusgeur van mandarijn

• Een houtachtige, mediterrane geur

• Een frisse oceaanachtige geur

• Een frisse geur van menthol en eucalyptus

Snelwerkend en langdurige actie
De krachtige en evenredige verspreiding van Good Sense biedt snelle en 
efficiënte actie, bijzonder geschikt voor de professionele markt. Good 
Sense verwijdert snel onaangename geuren en is speciaal geformuleerd 
voor een langdurige werking.

Geurneutralisatie
Good Sense sprays zijn voorzien van de unieke, gepatenteerde O.N.T. 
techniek voor geurneutralisatie.

Geurneutralisatie
In tegenstelling tot conventionele luchtverfrissers vernietigen Good 
Sense sprays eerst de moleculen met nare geurtjes en verspreiden 
daarna het parfum.

Gebruiksaanwijzing
Alle Good Sense sprays zijn klaar voor gebruik en bieden directe actie. 
Goed schudden voor gebruik en spuit omhoog in het midden van de 
ruimte.
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Good Sense Aerosols

Product Verpakkingsgrootte Artikelnummer

Good Sense Magnolia & Mimosa
• Een frisse citrusgeur gecombineerd met de bloemige geur van

iris, jasmijn en geranium.
12 x 500ml

Good Sense Toscane
• Een mediterrane geur van rozemarijn, tijm en lavendel, gemengd

met een bloemig accent en een vleugje patchoeli en bemost hout.
12 x 500ml

Good Sense Marine 
• De geur doet denken aan een frisse zeebries en heeft een

bloemige, fruitige oceaanfrisse geur.
12 x 500ml

Good Sense Mandarine
• De geur heeft een zoete, citrusachtige boventoon met bloemige,

houtachtige ondertonen die maken tot zachte, elegante geur.
12 x 500ml

Good Sense Crusair
• Verse menthol en eucalyptus geur met een vleugje pepermunt en

frisheid, op een muskusachtige basis.
12 x 500ml

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 
extreme temperaturen.

Milieu-informatie

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