Ficha Técnica

CONCENTRADO C-6
Ambientador
Produto concentrado
DILUIÇÃO EM ÁGUA 1:20
CARATERÍSTICAS
Produto especial de alta concentração. Perfumador ambiental fresco de grande qualidade e
extraordinário rendimento. De caráter exclusivo, graças à sua composição à base de essências naturais
seleccionadas. Com efeito anti–tabaco, desodoriza e refresca o ambiente, perfumando-o e deixando um
aroma muito agradável e fresco. Indicado para a desodorização de todo o tipo de locais públicos: lojas,
colégios, hospitais, salas de cinema, de jogo e de espectáculos, discotecas, restaurantes, etc.
MODO DE UTILIZAÇÃO
Não utilizar sem diluir. Para obter o ambientador desejado, deve-se diluir o produto em água, numa
proporção de 1:20, de forma manual ou automática. (1 parte de produto para 20 partes de água).
Exemplo: 250 ml (1 copo) de produto, para obter 5 litros de produto ambientador pronto para utilizar.
Uma vez realizada a diluição e conseguido o ambientador desejado, utiliza-se de forma habitual. Aplicar
com um pulverizador manual directamente ou através das condutas de ar condicionado, recorrendo a
um doseador electrónico.
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
Aspeto
Líquido
Cor
Amarelo
Odor
Agradável
Densidade (20ºC)
890 kg/m3
Solubilidade
Solúvel em água
APRESENTAÇÃO
Embalagem de 250 ml, 1.5 e 5 litros
PRECAUÇOES
Perigo

Indicações de perigo: Acute Tox. 4: H302 - Nocivo por ingestão. Aquatic Chronic 3: H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Eye Dam. 1: H318 - Provoca
lesões oculares graves. Flam. Liq. 3: H226 - Líquido e vapor inflamáveis. Skin Sens. 1A:
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea. STOT SE 3: H336 - Pode provocar
sonolência ou vertigens. EUH208: Contém 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2naftil)etan-1-ona, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, 3-p-cumenil-2metilpropionaldeido, Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, Acetato de geranilo, Acetato de
linalilo, Acetato de nopilo, a-hexilcinamaldeido, Citral, Citronelol, d-limoneno, Hidroximetilpentilciclohex-enocarbaldeido, Linalol, Metil cedril cetona, Salicilato de hexilo. Pode provocar
uma reação alérgica.
Conselhos de prudência: P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca,
chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P280: Usar luvas de proteção/vestuário
de proteção/proteção ocular/proteção facial. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a
pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
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.
P370+P378: Em caso de incêndio: Utilizar extintor de pó ABC para o apagar. P501: Eliminar
o conteúdo e/ou o 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, consulte o Centro de Informação Antivenenos Tel.
800250250.
Contém: Propan-2-ol; Álcoois, C12-15, ramificados e lineares, etoxilados; 2-feniletanol; 2-(4terc-butilbenzil) propionaldeido.

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.

