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Aeroclean® 

Airfresh 
 

Dezodorant z pochłaniaczem i 
preparatem zapachowym 

 

 
mg70331 

Zalety: 
 zwalcza niemal wszystkie nieprzyjemne zapachy 

 odznacza się przyjemnym zapachem grejpfruta 

 stworzony specjalnie do stosowania w samolotach 

 szczególnie w kabinie pasażerskiej, toaletach i w 

pozostałych pomieszczeniach 

 skuteczny natychmiast 

 nieszkodliwy dla powierzchni metalowych, plastiku 

 skóry, tekstyliów itp. 

  może być stosowany jako pochłaniający zapachy 

płyn do czyszczenia wyrobów skórzanych i odzieży 

 spełnia wymogi biodegradowalności 

 

 

 

  

 

 

 

  

Aeroclean® Airfresh świetnie zwalcza nieprzyjemną 

woń. Usuwa też przykre zapachy z wyrobów ze skóry 

i z tekstyliów. Znajduje zastosowanie we wnętrzach 

takich jak kabiny pasażerskie i toalety samolotów i w 

pozostałych zakątkach, gdzie panować może fetor i 

zaduch. Bez obaw można rozpylać go na powierzchnie 

metalowe, plastik, skórę i materiały tekstylne.   

Sposób stosowania i dozowania 

Rozpylać w pomieszczeniach tak samo jak inne 

dezodoranty. Wewnątrz toalet i pomieszczeń 

sanitarnych spryskiwać muszle WC i pojemniki 

szczotek toaletowych. Zalecane jest stosowanie 

Aeroclean     Airfresh bez rozcieńczania przy użyciu 

rozpylacza. Nadmiar środka można usuwać z 

wyrobów skórzanych lub tekstyliów miękką szmatką. 

 

 

 

Wyprodukowano w Niemczech 

VeboSchmidt GmbH – Friedrich-Wilhelm-Str. 82a - 32423 Minden - Germany 

Tel: +49 (0) 571 – 38642 - 80, Fax: +49 (0) 571 – 38642 - 82 

support@veboschmidt.eu - www.veboschmidt.eu 

 

Przetestowany według standardów Airbus i Boeing  
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Specyfikacja techniczna 

Aeroclean® Airfresh 
Dezodorant z pochłaniaczem i preparatem zapachowym – Grejpfrut 

 

Zastosowanie: 
Aeroclean® Airfresh neutralizuje niemiłe zapachy oraz czyści wyroby skórzane i tekstylia. Trwale usuwa 
nieprzyjemną woń ze skóry i materiałów. Zapewnia świeży zapach powietrza we wszelkich 
pomieszczeniach, a szczególnie w kabinach pasażerskich i toaletach samolotowych oraz pozostałych 
zakątkach, gdzie panować może fetor i zaduch. Bez obaw można rozpylać go na powierzchnie metalowe, 
plastik, skórę i materiały tekstylne.   

Sposób stosowanie i dozowania: 
Aeroclean® Airfresh stosować do wyrobów skórzanych i tekstyliów bez rozcieńczania jako środek 
czyszczący przy pomocy rozpylacza. Ścierać miękką, nie strzępiącą się szmatką. W pomieszczeniach 
rozpylać w powietrzu.  Wewnątrz toalet i pomieszczeń sanitarnych spryskiwać muszle WC, ich sąsiedztwo i 
pojemniki szczotek toaletowych. 
 

Dopuszczenia:  
Według specyfikacji Lufthansa (w oparciu o testy materiałowe przewidziane standardami Boeing i Airbus) 

Opakowania:  
Butelki: 12 x 200 ml (korek z rozpylaczem), 12 x500 ml (korek z rozpylaczem) 
Kanistry: 5 litrowe, 10 litrowe,  20 litrowe  
Beczki: 210 litrów 

Składowanie: 
Chronić przed mrozem. Zużyć w ciągu 2 lat. 

Ochrona środowiska: 
Nasz produkt spełnia wymagania przepisów prawa odnośnie biodegradacji.  

Parametry: 
Gęstość:  ok. 1,14 kg/l 
Wartość pH:  ok. 9,0 
Kolor:   lekko brązowawy 
Zapach:   aromat grejpfruta 
Konsystencja:  płyn łatwo przemieszczalny  

Składniki:  
Kwasy nieorganiczne <5, składnik zapachowy 

Klasyfikacja według Rozporządzenia o Substancjach Niebezpiecznych: -- Nie wymagający 
oznakowania -- 
S2 Chronić przed dziećmi 
 

Uwagi: 
Niniejszy produkt jest mieszaniną mydeł syntetycznych oraz substancji pomocniczych rozpuszczonych w wodzie 
 
Niniejsza specyfikacja podaje tylko niewiążące zalecenia ze względu na szeroki zakres zastosowań, praktyk użytkowania i typ 
materiałów, jakie się przydarzą; powyższe informacje co do poziomów używania i dawkowania oparte są wyłącznie o nasze 
własne doświadczenia. Użytkownik winien przestrzegać lokalne przepisy i wymogi prawne. Mając na celu polepszanie naszego 
produktu i jego jakości zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych naszego produktu. 
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