
          Technical Data Sheet 
 

INTENSITY 
Nieuwe geur diffuser 

 
 

EIGENSCHAPPEN: 
 
� Dekking van kosten, zeer geurige ontworpen om aan de dispenser Intensiteit hechten voor ruiken het 
gebied waarin deze is geïnstalleerd. 
� Gemaakt van flexibel polymeer geïmpregneerd met geuren, is de eerste keer dat het laden is in feite een 
integraal onderdeel van de diffusor - waardoor gemakkelijk te vervangen zonder de noodzaak voor de 
programmering. 
� In combinatie met de lichtgevoelige schakelaar kan de verdeling van de geuren worden gecontroleerd door 
haar productie te verminderen als de lichten uit zijn. 
� Verkrijgbaar in verschillende geuren, die elk direct geïmpregneerd in het polymeer bedekken maakt 
effectieve verspreiding en voor de duur van maximaal 4 weken. 
 
 

AANWIJZINGEN: 
 
� Elke cover / laad boek is individueel verpakt, die een belemmering vormen voor de verdamping van 
geurstoffen tijdens transport en opslag. 
� Verwijder het deksel / diffusor gebruikt vullen en indien mogelijk recyclen. 
� Installeer een nieuwe batterij indien nodig. 
� Het identificeren en selecteren de meest geschikte instelling voor de fan - start-, stop of de lichtsensor. 
� Pak de nieuwe cover / lading en het op de automaat in de juiste richting (de pijl) te hangen. 
� Deodorisatie begint onmiddellijk. 
Opmerking: De verdeling van de geuren wordt de hoogst behaalde met de schakelaar op "on" Het 
verspreiden van de geur zal worden verkregen met een lagere "OFF". 
Door de verdeling van de geuren zullen worden verkregen met de schakelaar op "SENS" 
 
 

Fysische eigenschappen:  
 

Uiterlijk : Gebroken wit, geurende gevormde polymeer dekking 
  Dome 

Perfume : Spiced Apple, Mango, Herbal Mint, Cucumber Melon,    
  Honey Suckle, Ocean Mist 

Solubility : Niet oplosbaar in water 
Dichtheid : 0.996 
Dampdichtheid (lucht = 1) : >1 
Verdampingssnelheid : <1 (ethylacetaat = 1) 
 
 

GEZONDHEID EN VEILIGHEID: 
 
� Symbool: Geen. 
� R-zinnen: Geen. 
� S-Zinnen: Geen. 
Verwijzen naar data sheet veiligheid. 
 
Dit product moet worden gebruikt voor toepassingen zoals de bovengenoemde. Elk ander gebruik wordt sterk 
afgeraden en mag nooit worden uitgevoerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
leverancier / fabrikant. De hierin opgenomen informatie wordt gegeven in goed vertrouwen, slechts ter 
informatie, zonder enige garantie, expliciet of impliciet zijn en houdt zich niet bezig de verantwoordelijkheid 
van ons bedrijf. 
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