Informações Técnicas

NEUTRALIZADOR DE ODORES ONLY RELAX
NEUTRALIZADOR DE ODORES ONLY
RELAX foi especificamente elaborado para
reduzir a percepção de odores desagradáveis
do cigarro.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Manter o produto em sua embalagem original,
ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ O NEUTRALIZADOR DE ODORES pode
ser encontrado nas versões: AMBIENTES
e LAVANDA;
❖ Indicado para ser usado no interior de
carros, casas, escritórios e ambientes
fechados em geral;
❖ Reduz o mau cheiro do cigarro deixando
um perfume suave, além de uma
agradável sensação de harmonia e bemestar em todos os ambientes onde for
aplicado;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
O NEUTRALIZADOR DE ODORES ONLY
RELAX é um produto pronto para o uso. Gire
o bico do gatilho para a posição ON. Borrife
diretamente no local desejado ou em todo
ambiente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
pH (tal qual): 6,0 – 8,0
Aparência: Líquido
Cor: Verde (AMBIENTES) e Violeta
(LAVANDA)
Odor: Perfumado

COMPOSIÇÃO
Cloreto de alquil amido propil dimetil benzil
amônio, cloreto de didecil dimetil amônio,
tensoativo não iônico, solvente, aditivo,
fragrância, corante e veículo.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CUIDADO. INFLAMÁVEL! MANTER LONGE
DE CHAMAS OU DE SUPERFÍCIES
AQUECIDAS. Não ingerir. Evite contato com
os olhos e a pele. Em caso de contato com os
olhos ou pele, lavar com água em abundância.
Se ingerido, não provocar vômito e consultar
de imediato o Centro de Intoxicações ou
Serviço de Saúde mais próximo levando a
embalagem ou rótulo do produto. Não dê nada
por via oral a uma pessoa inconsciente. Não
reutilizar a embalagem vazia. Telefone de
emergência (CEATOX): 0800 0148 110.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
500 mL e 5L.

REGISTRO
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.024601/2017-13.
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