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DESCRIÇÃO: 

 

Odorizador de ambiente. 

 

CAMPO DE APLICAÇÃO: 
 

Hospitais, hotéis, motéis, asilos, escolas restaurantes, indústrias, etc. 
 

FINALIDADE: 
 

Odorizador institucional formulado especialmente para neutralizar odores fortes como fumaça, 

cigarro, fungo, urina, etc, deixando um agradável odor cítrico no ambiente. 

 

MODO DE USAR: 

 

Desenvolvido para uso em sistemas fechados para diluição de concentrados evitando desperdício 

de produtos. 
 

Para frasco plástico: 

Não misture com nada além de água. Use frasco spray etiquetado com as devidas informações do 

produto para misturá-lo e aplicá-lo. 

 

1. Para abertura da embalagem, remova o lacre indicado no desenho e gire a tampa com 

cuidado. Aperte o frasco até atingir a dosagem recomendada (10 a 70 ml de produto, 

conforme a sujidade existente), diluindo em 1 L de água. 

2. Encha o frasco spray com a solução. 

3. Pulverize nos cantos do ambiente e dentro dos sistemas de ventilação. 

4. Pulverize e limpe telas de televisores e outras superfícies duras. 

 

Diluições:  

 

 Sujidade Leve:  Diluir o produto na proporção de 20 ml / 1 litro de água. 

 Sujidade Média: Diluir o produto na proporção de 30 ml / 1 litro de água. 

 Sujidade Pesada: Diluir o produto na proporção de 60 ml / 1 litro de água. 

 

Consulte seu especialista Ecolab para obter instruções de uso específico. 

 

VANTAGENS: 
 

 Sistema fechado de diluição Oasis dos concentrados. 

 

 Sistema completo de limpeza. Evita desperdício de produtos. 

 

 Odor agradável cítrico 

 

 Age como poderoso odorizador 
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CARACTERÍSTICAS: 
 

a) FÍSICAS: 

 
Estado Físico: Líquido límpido  

 

Cor: Amarelo claro 

  

Odor: Cítrico 

  

pH a 100%, 25
 o
C 3,0 – 6,0 

 

Densidade, 20
o
C 1,010 – 1,030 g/mL 

 
 

b) QUÍMICAS: 

 

Tensoativo não iônico:  Álcool Graxo Etoxilado 

 

Tensoativo aniônico: Octano Sulfonato de Sódio 

 

Corante: Contém 

 

Perfume: Contém 
 

 

PRECAUÇÕES: 

 

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

 

 

VALIDADE: 

 

12 meses a partir da data de fabricação. 

 

 

EMBALAGEM: 

 

Frasco plástico de 5 litros. 

 

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA N° 25351.494638.201616 

Autor. Funcionamento: 3.00053-9 
 

 

 

 


