FRESH WC
AMBIENTADOR LONGA DURAÇÃO

APRESENTAÇÃO

CASAS DE BANHO

Ambientador concentrado de efeito duradouro, adequado para perfumar
qualquer tipo de ambiente, nomeadamente casas de banho e zonas
comuns.
• Não utilizar em zonas de processamento de alimentos.

MODO DE UTILIZAÇÃO
MANUAL: Pulverizar o produto do centro para as esquinas. Em zonas onde haja aparelhos
de ar condicionado, pulverizar diretamente sobre a grelha de saída de ar.
Nas instalações sanitárias deitar algumas gotas do produto nas esquinas, no recipiente do
piaçá ou no interior da sanita.
AUTOMÁTICA: Utilizar dosificação automática do produto através de uma bomba dosificadora.
Seguir as instruções e ajuste de dosificação fornecidas com o aparelho.

DADOS TÉCNICOS
pH: -Odor: Pinho
Solubilidade: Solúvel

Aspecto Físico: Transparente
Densidade: 0,960 - 1,000
Cor: Azul

INDICAÇÕES DE PERIGO / CONSELHOS DE PRUDÊNCIA
NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de
actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada
na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas.

Contém 2-metilundecanal, Pin-2(3)-eno. Pode provocar uma reacção alérgica.
Ficha de segurança fornecida a pedido.

Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de
Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 143

CÓDIGO DO PRODUTO
PALQ101250

EMBALAGEM
15X1L / 4X5L

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume
qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.
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