
        

Ficha Técnica 
 

BLOQUES FRESH MOUSS 
  

Blocos de limpeza e 
perfumados para urinóis 

 
 
 
CARATERÍSTICAS  
Os BLOQUES FRESH MOUSS são formulados com alta concentração de tensioativos e perfumes, 
sendo especialmente indicados para a limpeza contínua e ambientação dos urinóis. 

Graças a estas características, combatem eficazmente os maus odores, mesmo no esgoto, e o seu 
perfume potente e duradouro garante um aroma agradável nas casas de banho durante mais tempo. 
Têm uma dissolução progressiva sem resíduos e com um uso regular a sua fórmula antitártaro previne 
depósitos calcários nos urinóis. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Introduza diretamente 1 ou 2 blocos diretamente no urinol, substituindo-os quando se dissolvam ou se o 
seu tamanho for muito pequeno.  
Também pode ser aplicado depositando-os nas redes de WC que são usadas para evitar obturações de 
elementos externos (pontas de cigarro, pastilha elástica, celulose, etc.). 
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Bloco sólido e compacto  
Cor    Azul 
Odor    Frutado 
pH     Não relevante 
Densidade (20ºC)  1951 kg/m3 
Solubilidade                           Solúvel em água 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 1 kg (34 blocos de 30 gramas) 
 
 
PRECAUÇOES 
 

   Atenção 

 

Advertências de perigo: Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos 
aquáticos com efeitos duradouros. Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. 
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea. 
Recomendações de prudência: P264: Lavar-se minuciosamente após manuseamento. 
P273: Evitar a libertação para o ambiente. P280: Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção facial. P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO 
COM A PELE: lavar abundantemente com água. P305+P351+P338: EM CONTACTO 
COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar 
lentes de contacto, retire-as. Continuar a enxaguar. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente 
de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de 
embalagens, respetivamente. 
Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o 
Centro de Informação Antivenenos Tel. 800250250. 

 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


