Informações Técnicas

GEL ADESIVO AZULIM
GEL ADESIVO AZULIM é um detergente
sanitário especialmente elaborado para deixar
seu vaso sanitário limpo e perfumado.

Para conservação da qualidade do produto
manter a embalagem protegida do sol e do
calor. Mantenha o produto em sua embalagem
original e à temperatura ambiente.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
PRECAUÇÕES
 O GEL ADESIVO AZULIM pode ser
encontrado
nas
versões
CITRUS,
LAVANDA e MARINE;
 Higiênico e prático;
 Perfume duradouro;
 Cada aplicação dura até 7 dias;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
O vaso deve estar LIMPO e SECO antes da
aplicação do produto.
1.
Alinhe o aplicador com botão no
sentido das travas. Introduza até encaixar na
primeira trava. Remover a tampa.
2.
Posicione a ponta do aplicador contra
o lado interno do vaso sanitário, próximo a
borda.
3.
Pressione o aplicador contra a parede
interna do vaso sanitário até a próxima trava.
4.
Recoloque a tampa. Guarde o produto
para o próximo uso. Ative o gel dando a
descarga.
5.
Após usar todas as aplicações,
destrave o aparelho e guarde-o para usar com
o próximo refil.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Gel
Cor: De acordo com a fragrância
Odor: Perfumado característico da fragrância
aplicada

COMPOSIÇÃO
Álcool cetoestearílico etoxilado propoxilado,
coadjuvante,
umectante,
emulsificante,
fragrância, corante e veículo.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração,
contato com os olhos e contato com a pele.
Em caso de contato com os olhos e pele, lave
imediatamente com água em abundância. Em
caso de ingestão, não provoque vômito e
consulte imediatamente o Centro de
Intoxicações ou o médico levando o rótulo do
produto. Evite contato prolongado com a pele.
Depois de utilizar este produto lave e seque as
mãos. Telefone de emergência (CEATOX)
0800 0148 110. Não reutilize a embalagem
vazia. Água: pode faltar. Não desperdice.

PRAZO DE VALIDADE
24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
Embalagem com 1 aplicador e 6 discos de gel.
Refil com 6 discos de gel.
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