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INTRODUCERE
Gama  a  produselor  Premiere  ce  contine  un  numar  redus  de 
produse,  folosite  in  acele  zone care  necesita  un nivel  ridicat  de 
igiena.  Aceasta  gama  include  produse,  care  au  fost  formulate 
special pentru « controlul mirosului », cat si ca produse premium, 
multifunctionale,  care  combina  eficient  curatarea  unui  spectrum 
intins de virusi, bacterii si funingide.

Rezultate de prima clasa pot fi obtinute folosind corect produsele, 
masinile  si  echipamentele,  fara  a  avea  un program de curatenie 
precis.  Aceasta  gama  reprezinta  o  parte  vitala  si  integranta  a 
produselor chimice Premiere. Consumatorii din toate sectoarele de 
activitate pot alege acele produse care prezinta caracteristicile cele 
mai potrivite pentru rezolvarea sarcinilor sale.
In  cazul alegerii  cu  dificultate  a solutiei celei  mai potrivite  sau 
pentru  mai  multe  informatii  privind  produsele,  masinile  si 
echipamentele  Premiere,  contactati  reprezentantul  local  al  firmei 
Premiere.

FRESHEN-UP
Freshen-Up este un spray microbial ce inlatura petele si mirosurile. 
Este usor de folosit, sigur si eficient pe toate suprafetele dure, in 
special  pentru  carpete  si  tapiterii.  Freshen  Up  este  rezultatul 
combinarii formulei chimice de inlaturara rapida a mirosurilor dar 
de lunga durata, cu beneficiile biotehnologiei. Freshen-Up contine 
mirosuri puternice de mar.
 
Ucide mirosurile de tabacco, urina, voma etc. dar si pe cele 
de vin rosu sau urme de mancare.

Are pH de 8.6.

INSTRUCTIUNI
Intotdeauna purtati haine de protectie si cititi eticheta si datele 
de securitate, inainte de a folosi produsul.
Testati produsul pe o suprafata mai mica inainte de folosire.

1.APLICARE

Freshen-Up este formulat sa furnizeze parfum optim si dupa 
curatare prezinta urmatoarele beneficii :

• inlatura petele de pe carpete si mirosurile ;
• e potrivit pentru bai si toalete ;
• bai ;
• garaje si beciuri ;
• spalatorii.

1.1. INLATURAREA MIROSURILOR 
Indepartati faramiturile cu o carpa sau hartie. Pulverizati si lasa 
sa  actioneze.  Nu pulverizati  in  aer  pentru ca  nu are nici  un 
efect.

1.2.INDEPARTAREA PETELOR
Inainte  de  toate  executati  un  test,  mai  ales  pentru  colorate. 
Pulverizati  direct  pe  pata  si  lasati  sa  actioneze  1  ora. 
Intotdeauna  frecati  inspre  centru  petei  pentru  a  nu  intinde. 
Repetati  operatiunea in  cazul  in  care  pata  persista,  iar  cand 
suprafata este uscata aspirati.

INFORMATII MEDICALE SI DE PROTECTIE

Acestea sunt detaliate pe eticheta produsului sau in Foaia de 
Securitate si Protectie.

AMBALARE

   2× 5ltri  incipient din polietiena      cod 08153

Nu  raspundem  pentru  pierderea  sau  distrugerea,  rezultata 
direct sau indirect, in urma folosirii produselor companiei, sau 
in urma informatiilor primite din publicatii.

Ne rezervam dreptul de a modifica designul produselor, ca 
parte a continuarii procesului de imbunatatire, produselor 
urmand astfel, sa prezinte modicari fata de prezentarea din 
Foaia Tehnica.

APROBARII CALITATIVE
                      
 BS EN ISO 9001
Toate produsele fabricate de Premiere sunt 
conforme cu Standardele de Calitate descrise 
in Manualul de Calitate si satisfac cerintele 
impuse de ISO  9001.

Unic Importator in Romania: SC INVEST MILENIUM SRL Bacau


