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       ODOUR CONTROL - DF 
        B.O.C. Banan - Pomarańcza - Cynamon 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUKCJA: 
 

Uwaga! - przed aplikacją Odour Control DF B.O.C., powierzchnie  
skażone zapachowo muszą być uprzednio starannie oczyszczone  
przy użyciu odpowiednich detergentów (np. TCS) po czym osuszone!   
 

Odour Control DF - B.O.C. nanosi się wyłącznie przy użyciu agregatów 
termicznych DF (dry fog) np. Thermofog Typ III i Patriot Pulsjet Fogger,  
które atomizują preparat do rozmiarów mikro kropelek 0,5-50 mikronów,  
w postaci tzw. „suchej mgły”. W trakcie aplikacji, wszystkie urządzenia  
z otwartym ogniem muszą być wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.  
Należy również wyłączyć wentylację i klimatyzację, zasłaniając kratki  
oraz schować lub przykryć szczelnie artykuły spożywcze i rośliny.  
Jeśli to możliwe, należy podwyższyć temperaturę w pomieszczeniach  
do 25 o C, co wpływa na przyspieszenie i polepszenie dezodoryzacji. 
Przy wejściu do obiektu należy umieścić informację o prowadzonej  
dezodoryzacji oraz zakazie wejścia, z datą i godziną odwołania zakazu!  
Zamgławianie przeprowadzić od najdalszego punktu obiektu, w kierunku  
do wyjścia, wypełniając pomieszczenia suchą mgłą do ok. 2/3 wysokości, 
pozostawiając 1 m od podłogi, gdyż opadająca mgła również je pokryje.  
Po zakończeniu aplikacji, należy wyjść z obiektu i nie użytkować go przez  
minimum 2 godz. w przypadku lekkich skażeń zapachowych lub 24 godz.  
przy bardzo intensywnych. Przed udostępnieniem pomieszczeń, muszą  
zostać starannie przewietrzone! W przypadku nie uzyskania docelowego  
efektu, cały proces należy powtórzyć, lub zastosować inny profil zapachu. 
 

DOZOWANIE: 0,5 - 1 litr / 1000 m3
 

 

Składniki: Glikol propylenowy, olejki eteryczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ostrzeżenie!     

 Trzymać poza     
 zasięgiem dzieci. 
 

 Unikać wdychania   
 rozpylonej mgły. 

 
 

  Środki ochrony    
  indywidualnej:   
 Należy używać   
  maski ochronnej,   
  pełno-twarzowej  
  z filtrem A klasa 3  
      oraz rękawic   
 nitrylowych klasa 2

                               

                         Zawartość / pojemnik należy usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. 
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Odour Control DF - 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. Preparat może być aplikowany wyłącznie przy użyciu agregatów 
termicznych DF (dry fog) w tym np. ThermoFog Typ III lub Patriot Pulsjet Fogger, które atomizują  
środek do rozmiarów mikro-kropelek od 0,5 do 50 μm (mikronów) w postaci tzw. „suchej mgły”.  
Kompozycja aromatyczna 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 jest łagodny i nie stwarza ryzyka dla elementów wyposażenia.  

  

Numer serii / data ważności: 24 miesiące od daty produkcji 


