NORDIC2CARE
Produktdatablad:

AeroBlock ( indeholder aroma )

Varenummer:

Ø60: N2C 114, 15
Ø40: N2C 144, 145

Version:

02

Mindste salgsenhed

Pk. Med 6 stk. (Ø60)
Pk. Med 12 stk (Ø40)
6 Stk. pr. Pk ( 12 Pk. Pr. kolli )

Forpakning

Varedeklaration:
Anvendelsesområde:

Anvendes til lugtbekæmpelse og benyttes i følgende enheder:
AeroGuard, AeroGuard Mini, Dispenser

Sikkerhedsforskrift:

Den anvendte æteriske olie er ufarlig og ikke mærkningspligtig.

Håndtering:

Opbevares i originalemballage på et tørt og frostfrit sted

Bortskaffelse af vare:

Rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for
kemisk affald.

Emballage:

Tom pose / brugt AeroBlock: Bortskaffes med alm. Dagrenovation.

Yderemballage:

Karton Bortskaffes: Brændes/Genbruges

Transportemballage:

Afhængigt af mængde kan den bestå af EU-Palle og film. Bortskaffelse: EU-pallen kan
genbruges. Filmen kan brændes/genbruges.

Produktinformation:

AeroBlock– Indkapsler organisk materiale og eliminerer lugt i op til 30 dage.

AeroBlock indkapsler organisk materiale og lugt. AeroBlock monteres på en rondel i AeroGuard og AeroGuard Mini
eller i en N2C Dispenser, hvor den virker uden brug af batterier eller forstøvning. AeroBlock drypper ikke ligesom
væsker, og håndtering/ udskiftning er derfor nem og enkel. AeroBlock holder på de syntetiske olier indtil de bliver
udsat for luft. Effekten vil derefter gradvis aftage og den skal udskiftes min. hver 30 dag.
Hvor lang tid vil det normalt dufte af sorbitol/ tyggegummi ?
Indtil AeroBlock har indkapslet det organiske materiale i luften - ca. 3-5 dage - vil der dufte af sorbitol. Denne aroma
vil herefter langsomt aftage, da AeroGuard nu sammen med AeroBlock har styr på luften. Tilsvarende for dispenseren.
VIGTIGT: Denne aroma kan for nogle medarbejdere føles voldsom og tung i opstarten og man skal vænne sig til den
nye rene luft, men efter et par dage vil stort set alle komme til at mærke en mærkbar positiv forskel.
Hvorfor syntetiske ?
AeroBlock er udviklet af syntetiske olier, for at fjerne de allergener, som i få tilfælde vil kunne give allergi.
I prøveperioden er det derfor vigtig at alle medarbejdere bliver informeret om denne kortvarige
tyggegummiagtige duft/aroma, så alle har forståelse for, hvad som sker og er vidende om, at den er ufarlig.
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