
PROFESSIONELE HANDHYGIENE

SCHOON. VEILIG. EFFICIENT.

Aromist
Automatisch luchtverfrissingssysteem

Siège mondial 

370 Washaba Street N St. Paul, MN 55102

www.ecolab.com  1.800.35. CLEAN

Siège européen

Richtistr. 7

CH-8304 Wallisellen

© 2018 Ecolab All rights reserved. Aromist ID BE-NL July18 

Ecolab Belgique

Noordkustlaan 16C

B-1702 Groot-Bijgaarden

Tél : +32 2 467 51 11

www.be.ecolab.eu

AROMIST is een luchtverfrissingssysteem dat met een vastgestelde regelmaat 

automatisch ontgeuringsproduct verstuift. De frisse en blijvende geur met mango 

toets is zeer doeltreffend om onaangename geurtjes te verdrijven in sanitaire ruimtes, 

badkamers, afvallokalen, enz. De verstuiver kan ingesteld worden op een 12 uren 

(dag/nacht) of 24 uren schema volgens het gebruik van een ruimte, zodat geen 

onnodig product wordt verbruikt tijdens dalperiodes. Het Aromist product is 

supergeconcentreerd. Een flesje van 80 ml duurt tot wel 180 dagen in een 12 uren 

per dag configuratie. Een LED lampje geeft aan wanneer de spuitbus bijna leeg is en 

wanneer de batterij zwak is.

▪ Schoon – Aangename frisse geur op elk moment van de dag

▪ Efficiënt – Uiterst geconcentreerd en regelbaar op 12 uren (dag/nacht) of 24 uren.

GEBRUIK

1.Raadpleeg de veiligheidsinformatieblad, 

het productlabel of het hygiëneplan voor 

gedetailleerde informatie.

2.Draag geschikte beschermende middelen 

tijdens gebruik en manipulatie van het 

product.

3.Open de beschermkap van de verstuiver 

bovenaan.

4.De batterijen controleren en vervangen 

indien nodig.

5.De tijdsregeling controleren/aanpassen 

(Dag/Nacht/24 uur), alsook het 

tijdsinterval (15/30/45 minuten)

6.De lege fles verwijderen en een nieuwe 

aanbrengen

7.De beschermkap sluiten

INFORMATIE

Verwijderd houden van warmte/ vonken/ 

open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. 
Niet in een open vuur of op andere 
ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder 

druk: ook na gebruik niet doorboren of 
verbranden. Tegen zonlicht beschermen. 
Niet blootstellen aan temperaturen boven 
50 °C. Buiten het bereik van kinderen 
houden.

VEILIGHEID

Gooi enkel lege en gesloten verpakkingen 
weg. In geval van resten en of residu: zie 
het veiligheidsinformatieblad.

Lees voor elk gebruik het etiket en 
beschikbare productinformatie.

OPSLAG
Bewaren tussen -30°C en 50 °C

VERPAKKING
92214514 karton met 1 verdeler
1000651 – 4 verstuivers x 80 ml
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