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AIR FRESH DEO OCEAN 
Osvěžovač vzduchu, pohlcovač pachu 

 

Použití 

Osvěžuje vzduch a neutralizuje nepříjemné pachy. Při pravidelném používání je dosaženo stabilně 
provoněného prostředí bez nepříjemných pachů.                       
                 

Nedoporučená použití směsi  

Neaplikujte na rozpálené povrchy nebo přímo do otevřeného ohně.  
 

Oblast použití: 

        
 

Úklidové techniky:       

        
      

Nebezpečné vlastnosti (klasifikace, prvky označení) 

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS 07 a 02  

        
 

Signální slovo: VAROVÁNÍ 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H226 Hořlavá kapalina a páry 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobovat ospalost nebo závratě. 
Doplňkové věty o nebezpečnosti: 
EUH208 Obsahuje (Z)-5-fenyl-methylpent-2-en-nitril. Může vyvolat alergickou reakci. 
Pokyny pro bezpečné zacházení:                                                                                                                                                                 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před 
teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal 
těsně uzavřený. Zamezte vdechování aerosolů. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li 
podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití 
předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného 
odpadu. 
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: propan-2-ol                
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 Dávkování           
Přímá aplikace: aplikujte mechanickým rozprašovačem podle potřeby do prostoru nebo na povrchy. Při 
opakovaném používání dosáhnete stabilně provoněného prostředí bez nepříjemných pachů.  
 

Balení 

800ml s rozprašovačem, 5l 
 

Fyzikální a chemické vlastnosti                    

skupenství           kapalné při 20°C      
barva                    bezbarvý 
vůně                 po použitém parfému 
pH                       5 – 6 (neředěno) 

 

Systém deskriptorů použití                                                                                       

SU 1                       Zemědělství, lesnictví, rybářství                                                                    
SU 5                       Výroba textilií, kůží, kožešin            
SU 19   Stavebnictví a stavitelské práce                                                                           
SU 20                      Zdravotnické služby                                                                                  
SU 21                      Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)                      
SU 22                      Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, 

řemeslníci) 
SU 0                       Jiné                                                                                                 
PC 3         Osvěžovače vzduchu 
PC28   Parfémy, vůně                                                                         
PC 0                       Jiné                                                  
PW   Široké použití profesionálními pracovníky 
C   Spotřebitelské použití                                                
                                                  

Výrobce 

ALFA CLASSIC, a.s. 
Štěrboholská 21, 100 00 Praha 10 
Provozovna: Černokostelecká 740, 251 01 Říčany 
Tel.: +420 323 631 950 
e-mail: alfaclassic@alfaclassic.cz 
www.alfaclassic.cz                    
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