
Satisfyer men disinfectant spray 
Satisfyer men disinfectant spray er en desinfiserende spray som er spesialutviklet for satisfyer men.  
Den gjør leketøyet ditt rent på en særlig skånende og grundig måte. 
Den desinfiserende sprayen imponerer med en kvalitet som er mulig, takket være utvalgte råvarer, kontrollerte  
produksjonsprosesser og omfattende testing.

Hvordan din satisfyer men disinfectant spray virker 
Satisfyer men disinfectant spray gjør at du kan desinfisere leketøyet ditt og fjerne det for bakterier, og det samme kan du 
gjøre også med andre overflater. Oppskriften er ekstra ømfintlig overfor din satisfyer men, men frigjør den likevel effektivt fra 
en rekke bakterier, sopp og virus som ville kunne forårsaket eller overført sykdommer. 

Bruk av satisfyer men disinfectant spray 
Satisfyer men disinfectant spray benyttes på sexleker og andre mindre overflater som kan tørkes over. Sprut overflaten med 
en større mengde (ca. fem-seks trykk på pumpen pr. 100 cm2 ) og la sprayen virke i 1-2 minutter. Tørk deretter overflaten 
med en lofri klut. Kontroller før bruk materialets kompatibilitet på et usynlig sted. Ikke bruk disinfectant spray på marmor, 
emalje, messing og andre ømfintlige overflater Sprayen er ikke egnet for desinfisering av store overflater. 

Øvrige henstillinger 
Bruk biocider på en trygg måte. Les alltid på etikett og produksjonsinformasjon før bruk. Oppbevares utilgjengelig  
for barn. Dersom du får væsken i øynene, må du straks skylle med større mengder vann og ta kontakt med lege.  
Ved svelging må lege kontaktes omgående og vis vedkommende denne beholderen eller etiketten. Unngå hudkontakt  
over lengre tid. Skyll grundig hender og hansker/materialer etter bruk. Unngå innånding av spray/aerosol.  
Damp vil kunne forårsake døsighet og svimmelhet. Får kun brukes i godt ventilerte rom. Ikke røyk. Tøm emballasje helt for 
rester før du kaster den sammen med materiale til gjenvinning. Dersom det er større mengder produktrester igjen, så ta disse 
med til miljøstasjon for problemavfall.  

Sammensetning
100 g løsning inneholder 0,24 g didecyldimetylammoniumklorid, 0,24 g alkyldimetylbenzylammoniumklorid,  
0,24 g alkyldimetyletylammoniumklorid

Produsent 
Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Tyskland 

Reg.-nr for informasjon om farlige stoffer i biocidprodukter: N-72145

Bruksanvisning 
Satisfyer men - disinfectant spray


