
AMBIENCE SUMMER
 

DETERGENTE DESODORIZANTE

Efeito desodorizante de longa duração (48 h)

Fragrância doce

Com acção detergente

Detergente para todas as superfícies laváveis com efeito desodorizante "long lasting". Sensações doces e
envolventes, típicas da baunilha, caracterizam o aroma de verão Summer. Encontramos nas notas de
topo, juntamente com elementos florais, e nas notas finais com musgo e láudano. Notas frutadas e de
âmbar, quentes e sensuais, estão presentes no coração da fragrância.

Notas: Láudano, Benjoim, Baunilha, Coco, Pêssego

COMO USAR

Dilua o produto em água nas concentrações indicadas. Aplique a solução sobre a superfície, deixe actuar e
enxagúe.

DILUIÇÃO

1% - 3% (100 - 300 ml em 10 L de água).

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro
COR: Âmbar
ODOR: Afrutado
COV: 2,01%

PH Substância activa total [%] Densidade (g/ml) Pressão (bar) Viscosidade (cP) Resíduo seco total [%]

10,0 ± 0,5 11 ± 1 1,003
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PRECAUÇÕES

Provoca irritação ocular grave. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Lavar
cuidadosamente as mãos após manuseamento. Proteger os olhos. Caso a irritação ocular persista: consulte
um médico. Recolher o produto derramado. Elimine o conteúdo e/ou recipiente em conformidade com os
regulamentos. Contém 3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE: Pode desencadear uma reacção alérgica. Não ingerir.

ATENÇÃO ATENÇÃO

NOTA

Detergente para superfícies duras. Conserve em local fresco e distante da luz solar. As pessoas sensíveis ao
uso do perfume devem utilizar este produto com cautela. Os desodorizantes de ambiente não substituem
as boas práticas de higiene. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos
causados pelo uso indevido do produto. 
Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 808 250 250
(Portugal). 
Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

EMBALAGEM

Código Formato Quantidade Pallet

5386 Kg 5 4 9x4=36

5407 ml 1000 12 10x3=30
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