Ficha Técnica

BLOQUES DENZ
Desodorizante enzimático para urinois

CARATERÍSTICAS
Produto criado especialmente para eliminar os odores dos urinois. A sua acção enzimática hidrolisa a
matéria orgânica gordurosa, transformando-a em resíduos hidrosolúveis, que por sua vez e graças à
degradação biológica se transformam em componentes naturais básicos (água e dióxido de carbono).
Impede as incrustações mediante a produção de subprodutos ácidos que reduzem o valor de pH e
ajudam deste modo a evitar a precipitação do carbonato de cálcio.
MODO DE UTILIZAÇÃO
Introduzir directamente a pastilha no urinol. Pode aplicar-se, também, dentro do protector plástico, com
o objectivo de evitar obturações de elementos externos.
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
Aspeto
Bloco sólido e compacto de 40 g
Cor
Azul
Odor
Cítrico
pH (1%)
8
Densidade (20ºC)
1005 kg/m3
Solubilidade
Solúvel em água
APRESENTAÇÃO
Embalagem de 500 gramas

PRECAUÇOES

Perigo

Indicações de perigo: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves. Skin Irrit. 2:
H315 - Provoca irritação cutânea. EUH208: Contém Citronelol. Pode provocar uma reação
alérgica.
Conselhos de prudência: P264: Lavar-se minuciosamente após manuseamento. 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 varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as. Continuar a enxaguar. P310:
Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico.
P332+P313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Não ingerir. Manter fora do
alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos
Tel. 800250250.
Substâncias que contribuem para a classificação: Ácido benzenossulfónico, C10-13-alquil
derivados, sódio.

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.

