
Ambiance hygiëne 
 

 

Productnaam  AIR FRESH krachtige luchtverfrisser; fris 

 

Algemene beschrijving : 
 

Dit product is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van 
onaangename geuren en laat een aangename geur die voor 
langere tijd werkzaam is. Door zijn hoge kwaliteit en zijn 
speciale samenstelling laat dit middel geen kringen en/of sporen 
na. 

Eigenschappen : 
 

AIR CLASSIC : voor formele omgevingen als vergaderkamers, 
kantoren etc. 
AIR FRESH : voor jeugdruimten, theaters, bioscopen, toiletten 
etc. 
AIR NATUR : Voor algemeen gebruik 
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GENERAL HEALTH REGISTER FOR 
FOODS: 37-00000271/M 
 

Company certified by BVQI: 

No ESPMDD006325/ISO 14001 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

           
Biologische afbreekbaarheid ≥ 90% vlgs.: 

Regulation 648/20047CE 

Verpakking :    
 

HAHA 042 : Spuitfles à 750 ml. – verpakt per 12 stuks 
HAHA 047 : 4 liter container – verpakt per 4 stuks  

Waarschuwing : 
 

In geval van ongeluk of onveiligheid raadpleeg huisarts 

Bewaren en opslag : 
 

Houd in originele verpakking goed gesloten. Bewaar dit product niet in de buurt van intensieve hitte of kou. Voorkom bevriezing. 
Niet in directe zonlicht bewaren. 

Gebruikersinstructie :  
 
 

Spuit dit product vanuit het centrum van de kamer naar de 
hoeken toe. Kan gebruikt worden als luchtverfrisser voor 
vuilnisbakken etc. 

Technische data :  
 

Mogelijkheden :  Geconcentreerde luchtverfrisser. Verwijdert 
onaangename geuren. Beschikbaar in 3 verschillende geuren, 
CLASSIC, FRESH en NATUUR 
 

Specificaties :   

  

Uiterlijk Vloeistof 

Kleur Karamel, blauw en licht groen 

Geur Natuur, fris, klassiek 

PH (20º)    7.5 +/- 0.5 

Dichtheid (200) 0.905 +/- 0.002 Gr/cc 

  
 

Samenstelling : Alcohol, geurstoffen 

Veiligheid en gebruik : 
 

Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. Het inademen van dit product kan slaperigheid en/of duizeligheid veroorzaken.  
Slik niet in, houd buiten bereik van kinderen. Bij contact met de ogen, direct uitspoelen met veel water en raadpleeg huisarts. 
Wanneer dit product ingeslikt wordt raadpleeg direct huisarts en laat wanneer mogelijk het label van dit product zien. 
Material Safety Data Sheet is op verzoek verkrijgbaar maar is ook te downloaden van www.tripleclean.nl en/of www.thomil.com.  
Middel is voor professioneel gebruik 
 

De technische afdeling van Thomil Profesional beantwoordt 
gaarne uw vragen omtrent dit product of het gebruik ervan. 
Telefoon  (+34) 91 6910263 Spaans / Engelstalig 

 
 
Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid, Spanje) 
www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Distributeur voor Nederland : Triple Clean Nederland BV, 
Beatrixpark 22, 7101 BN  WINTERSWIJK.  
Telefoon : 0543-536226  e-mail : info@tripleclean.nl 
Website : www.tripleclean.nl      www.thomil.com 
 
 

 

NOTE: De garantie van Thomil en/of Triple Clean Nederland BV behelst alleen de kwaliteit van dit product. 
Thomil en/of Triple Clean Nederland BV kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ondeskundig en onjuist gebruik van dit product. 
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