BIOCLEAN ODOR
SOLUÇÃO ENZIMÁTICA PARA LIMPEZA
E ELIMINAÇÃO DE MAUS ODORES
APRESENTAÇÃO

MODO DE UTILIZAÇÃO
Produto de sofisticada tecnologia e características únicas que permite a eliminação de qualquer
tipo de mau odor, como fritos, tabaco, urina/dejectos, vómito, podre, mofo, gasolina etc. Pode ser
utilizado em locais como por exemplo salas de restauração, cozinhas, casas particulares,
automóveis, ginásios, SPAs quartos/salas de hotéis, centros comerciais, salas de jogos, lares de
3ª. Idade, hospitais, centros de saúde, enfermarias, ambulâncias, agências funerárias, salas de
velório, cemitérios dentro dos jazigos, contentores e caixotes do lixo, nos veículos de recolha de
resíduos sólidos.
Emprega-se vaporizando o ar e a fonte de maus odores, quando identificada, com um spray
vaporizador. A difusão deverá ser feita de forma a abranger toda a área afectada, repetidas vezes,
para se obterem melhores resultados, dado que o produto não se degrada e acumula as diversas
aplicações, aumentando a eficácia. Poderá pulverizar directamente as superfícies que,
tendencialmente acumulam odores, tais como qualquer tipo de tecido e superfície, cortinados,
estofos, alcatifas/tapetes, colchões, interior de armários, gavetas, fendas de paredes, etc. Se
necessário poderá ser instalado um difusor
contínuo, automático junto às zonas de ventilação do ar condicionado.
Deverá utilizar-se o produto concentrado para efeitos mais rápidos e imediatos. Poderá ser
utilizado com diluição de 1 para 5 ou até 1 para 5 para utilizações regulares e diárias.

CASAS DE BANHO

Produto biológico que contém microorganismos provenientes de enzimas
com a função de limpar vários tipos de incrustação e eliminar maus odores
das canalizações.
• A sua aplicação contínua previne entupimentos e desenvolvimento de maus
odores.
• Deixa um agradável perfume.

DADOS TÉCNICOS
pH: 6,00 - 7,50
Odor: Pinho
Solubilidade: Solúvel

Aspecto Físico: Opaco
Densidade: 1,000 - 1,003
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.

100% biológico - completamente biodegradável.
Agitar antes de usar.
Armazenar afastado das fontes de calor ou do sol direto.
Armazenar na embalagem original.

CÓDIGO DO PRODUTO
MCPAOT006595

EMBALAGEM
14X1L / 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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