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DESCRIÇÃO: 

 

Odorizante de ambiente. 

 

CAMPO DE APLICAÇÃO: 

 

Banheiros, hotéis e quartos de hospitais.  

 

FINALIDADE: 

 

Oasis Pro Morning Breeze Room Refresher foi especialmente formulado com ingredientes de 

longa duração que promovem um aroma de frescor e limpeza por horas, quando usado conforme 

indicado. Propicia o exclusivo efeito de ar renovado, perfumando o ambiente e promovendo uma 

sensação agradável onde for aplicado. 

 

MODO DE USAR: 

 

Use frasco spray etiquetado com as devidas informações do produto para misturá-lo e aplicá-lo. 

1. Abra o gabinete modular de produtos e posicione o bag no lugar. 

2. Deslize a peça plástica do bag no trilho. 

3. Insira o bico na entrada do bag e rosqueie o engate até o final. 

4. Encha o frasco spray com a solução; 

5. Borrife o produto nos cantos, na ventilação e nas cortinas.  

 

Diluições: 

Sujidade leve: diluir o produto na proporção de 15,6 ml/ 1 litro de água. 

Sujidade média: diluir o produto na proporção de 31,3 ml/ 1 litro de água. 

Sujidade pesada: diluir o produto na proporção de 46,8 ml/ 1 litro de água. 

 

Não aplique em superfície aquecida. 

 

Consulte seu especialista Ecolab para instruções de uso específicas. 

 

VANTAGENS: 

 

  Promove uma sensação agradável e duradoura de limpeza. 

 

  Atende a CARC VOC (Compostos orgânicos voláteis) limiares projetados para ajudar a 

redução de poluição do ar. 

 

 Uso de fragrâncias compatíveis com a IFRA. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

a) FÍSICAS: 

 

Estado Físico: Líquido  
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Cor: Verde 

 

Odor: Floral 

 

pH a 100%: 6,0 – 9,0 

 

Densidade (20ºC): 1,003 – 1,018 g/cm³ 

 

b) QUÍMICAS: 

 

Tensoativo não iônico:  Álcool etoxilado 

 

Fragrância:  Contém 

 

Corante:  Contém 

  

PRECAUÇÕES: 

 

Verifique na FISPQ do produto os riscos específicos e EPIs recomendados para o seu manuseio. 

 

VALIDADE: 

 

24 meses a partir da data de fabricação. 

 

EMBALAGEM:  

 

Caixa de papelão com 2 frascos plásticos de 2 L. 

 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, nº 25351.630762.201147. 

Autorização de funcionamento M.S. nº 3.00053-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB 

 


