
LEITURA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: ESSENCE FLORALE

Odorizador de ambientes

DESCRIÇÃO:

MODO DE USAR: 

CUIDADOS NA CONSERVAÇÃO: 

DADOS TÉCNICOS: 

Aparência

Cor

Ph

Odor

COMPOSIÇÃO:

PRECAUÇÃO DE USO: 

EMBALAGEM: Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE:                 

GARANTIA:

Ultima Atualização: fev/16 Pag 1/1

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos 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 o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de 

informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 722 6001. Mantenha o produto em sua 

embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia. 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.476129/2010-16

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos 

manufaturados pela Quimistar são garantidos para a total satisfação do usuário.

A fragrância Florale apresenta uma suave combinação de flores exóticas, que nos transporta a um calmo jardim que cria um ambiente de 

relaxamento. Elimina odores indesejáveis causados por tabaco, por alimentos, urina, mofo, gordura, odores corporais e animais 

domésticos, deixando o ambiente suavemente perfumado por muito mais tempo.

Para uso em estabelecimentos comerciais, industriais, hotelaria, motéis, ônibus, navios e aviões, como aromatizante de ambientes. Agitar 

antes de usar e aplicar o produto puro com pulverizador. Deve ser aplicado diretamente nos tecidos (cortina, sofá, cadeira, cobre leito, 

carpete, tapete, abajur, colchão, saia de cama, almofada, etc). A vaporização do mau odor ocorre durante a secagem do tecido, deixando 

no ambiente um odor suave e agradável. Atua de forma segura e não deixa mancha. IMPORTANTE: Aplicar somente em tecidos. Não é 

recomendado para uso em seda e/ou couro. Caso não tenha certeza da reação com um tecido em especial, teste numa pequena área não 

visível antes de utilizar.

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 

Devem ser evitadas temperaturas extremas. NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO 

PELO FABRICANTE POR ESCRITO.

Incolor transparente para tonalidade castanha

Líquido 

6,0 a 8,0

Bouquet floral 

(Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do produto.)

Tensoativo aniônico biodegradável, Dipropilenoglicol, Essência, Solvente, Preservante e Veículo.


