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Peamised omadused 
 

 Kahetoimeline koostis; 
 Lai kasutusala; 
 Kaua kestev, meeldiv lõhn tänu 

O.N.T.-le 

Bioensüümide ja patenteeritud lõhnabakterite lagundajate 
koostöös hävitatakse halb lõhn seal, kus sellega on probleeme.. 

Good Sense Breakdown on kooslus naturaalsetest bakterikultuuridest, 
pindaktiivsetest ainetest ja heast lõhnast mille tagab O.N.T. 
(Odour Neutralising Technology). 
Puhastusaine ja patenteeritud O.N.T. tehnoloogia annab kohese 
kontrolli lõhnaprobleemi üle. Toimub bioenzümaatiline raktsioon 
lagundamaks halba lõhna tekitavaid orgaanilisi osakesi. Nende 
orgaaniliste osakeste lagundamine tagabki selle et halb lõhn enam 
uuesti ei tekiks. 
Lai kasutusala 

Good Sense Breakdown on spetsiaalselt loodud selleks, et lahendada 
igapäevaseid lõhnaprobleeme ilma suurema vaevata. Selle tõhusa 
koostise tõttu sobib see toode suurepäraselt eemaldamaks kangekaelseid 
plekke ja ebameeldivat lõhna vaipadelt, samas on see ka väga sobilik 
kasutamiseks pissuaarides, WC-pottides, prügiurnides ja 
põrandatrappides. 
Kauakestev, meeldiv lõhn tänu O.N.T.-le 
Good Sense Breakdown on efektiivne halva lõhna hävitaja, mis jätab ruumi 
meeldiva, värske lõhna alates toote kasutamise alustamisest. Peale 
toote kasutamist on meeldiv lõhn ruumis tagatud pikaks ajaks. Good 

Sense Breakdown sisaldab patenteeritud Lõhna Neutraliseerivat 
Tehnoloogiat, mis neutraliseerib keemiliselt halba lõhna tekitavad 
molekulid. Sellest tulenevalt on halb lõhn jäädavalt kadunud, ruum jääb 
puhtaks ja värskeks. 

 
 

Tootekood Pakend 
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Tehnilised andmed  

Välimus: punane vedelik 
Suhteline tihedus(20oC) 7.5-8.0 
pH-tase lahjendamata kujul 9.5-10.5 

 
 



 

 

Kuidas kasutada Good Sense Breakdown-i 

Kasuta Good sense Breakdown-i orgaaniliste lõhnade neutraliseerimiseks ja vaibalt plekkide eemaldamiseks. Samuti 
kasuta sanitaar-ruumide lõhnaprobleemide korral, toruummistuste korral, trappides, rasvakaevudes ja mujal kus võib 
olla lõhnaprobleem. 

 Halva lõhnaga vaibad / Plekid vaipadel: 

Kasutada lahjendamata kujul. Testida märkamatus kohas vaiba värvipidavust. Järgida vaibalt pleki eemaldamise 
meetodeid. Kanna pinnale Good Sense Breakdown. Lase toimida 20 minutit. Eemalda plekk ja loputa. 
Tugevamate plekkide puhul kanna plekile Good Sense Breakdown, kata puhta, valge, niiske lapiga. Jäta toimima 
mõneks ajaks (näiteks ööseks), eemalda plekk ja loputa. 

 Üldine lõhnastamine: 

Lahjendada vahekorras 1:33. 

Sanitaar-ruumid: 

Lahjendada vahekorras 1:20. Kanna lahus pissuaaridele, WC-pottidele ja nende ümbrusesse, põrandale ja prügikasti. 

Äravoolutorustik: 

Kasutada kontsentraati. Kallata 150 ml Good Sense Breakdown-i äravoolutorustikku kaks korda nädalas, siis kui 
torustiku kasutamine on minimaalne. Kallata torustiku kaugeimasse punkti. 
Vaiba üldpuhastus: 

Lahjendada vahekorras 1:64. Eriti määrdunud kohtades kasuta lahust vahekorras 1:10 ja kanna see pritspudeliga 
pinnale. Seejärel teosta märgpesu lahusega 1:64. 

Stabiilsus 
Vähemalt 2 aastat kui toode on olnud toatemperatuuril. 

 
Ohutu käitlemine ja hoiustamine 
Täielik informatsioon toote ohutu käitlemise ja hoiustamise kohta on välja 
toodud ohutuskaardil. Säilitada originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest. 
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