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       ODOUR CONTROL B.O.C. 
        Banan – Pomarańcza – Cynamon 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA: 
 

Uwaga! - przed aplikacją Odour Control B.O.C., powierzchnie brudne,  
na które będzie nanoszony, muszą być uprzednio starannie oczyszczone  
przy użyciu odpowiednich detergentów, a następnie osuszone!   
 

Odour Control B.O.C. stosuje się w zależności od potrzeb, zarówno  
w postaci koncentratu podczas neutralizacji intensywnych woni lub też  
w rozcieńczeniu z 5-10 częściami wody przy bieżącej kontroli zapachu. 

Można również dodać 1-2% koncentratu Odour Control B.O.C. do innych 

płynnych środków czyszczących: maszynowych, ręcznych, niskiego oraz  
wysokiego ciśnienia, jak i do wody używanej do spłukiwania, jako dodatek 
utrzymujący aromat w procesach bieżącego utrzymywania czystości. 
 

Odour Control B.O.C. można aplikować za pomocą ręcznego atomizera, 
spryskując skażone powierzchnie oraz elementy i przestrzeń wokół nich.   
Podczas stosowania na dużych obszarach zaleca się nanoszenie środka  
przy użyciu zamgławiaczy ULV Microjet lub Hurricane, które atomizują go  
do postaci tzw. „zimnej mgły” o rozmiarach kropel 5-50 mikronów, która  
znacznie zwiększa efektywność działania. Ponadto, dla poprawy efektu 
przy neutralizacji intensywnych zapachów (np. spalenizny) można dodać  
do koncentratu Odour Control B.O.C. maksymalnie 10% Izopropanolu. 
Po aplikacji „zimnej mgły” nie użytkować pomieszczeń do jej opadnięcia.  
Do bieżącej kontroli profilu zapachowego, produkt może być stosowany  
przy wykorzystaniu automatycznych dozowników z czujnikiem ruchu, itp. 
 

Składniki: Glikol propylenowy, olejki eteryczne, emulgatory, woda, tensyd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ostrzeżenie!     

 Trzymać poza     
 zasięgiem dzieci. 
 

 Unikać wdychania   

 rozpylonej mgły. 

 
 

Środki ochrony 
indywidualnej: 
Należy używać 
maski ochronnej 
(pełno-twarzowej)  
podczas aplikacji 
środka agregatami 
ULV w postaci  
tzw. „zimnej mgły”

                               

                         Zawartość / pojemnik należy usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. 
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Odour Control B.O.C. - to stężona mikro-emulsja olejków eterycznych połączonych zapachów 
banana, pomarańczy i cynamonu, przeznaczona do usuwania nieprzyjemnego zapachu lub też 
zmiany profilu zapachowego, nanoszona przy wykorzystaniu typowych atomizerów lub agregatów  
ULV - ultra low volume - Microjet lub Hurricane, które aplikują preparat w postaci tzw. „zimnej mgły”.  
Kompozycja aromatyczna Odour Control B.O.C. jest dedykowana do wszystkich rodzajów szkód 
zapachowych, a szczególnie zalecana do usuwania woni ścieków, pleśni, nikotyny, uryny, sadzy, 
przypalonych potraw, spalonej gumy. Produkt może być stosowany zarówno na powierzchniach 
chłonnych i porowatych jak np. beton, drewno i tekstylia ale również gładkich i nienasiąkliwych.  
Może być również dodawany w niewielkich ilościach do innych, płynnych środków czyszczących,  
np. z serii TCS i BPS - jako dodatek kontrolujący zapach / aromat po wyczyszczeniu powierzchni. 

  

Numer serii / data ważności: 24 miesiące od daty produkcji 


