
ESSENCE AUTUMN
 

ESSÊNCIA DESODORIZANTE

Efeito desodorizante de longa duração (72 h)

Fragrância viva e refrescante

Alta concentração com lenta libertação de

perfume

Graças à sua fragrância "long lasting" e à sua alta concentração, deixa no ambiente um perfume persistente
que elimina odores desagradáveis. Fragrância viva e refrescante, como o ou tono, que abre com
uma combinação energética de bergamota, citrinos e notas marinhas, envoltos num elegante bouquet
floral de ylang-ylang e jasmim. A base é uma poderosa combinação de madeiras preciosas e notas de
âmbar.

Notas: Patchouli, Ylang-Ylang, Âmbar
Óleos essenciais: Sim
Tecnologia: “Malodour Control” contra odores de fumo/cozinha/casa de banho

COMO USAR

1. Posicione o bico do pulverizador para ON. 2. Pulverize para baixo pelo menos 2 ou 3 vezes para perfumar o
ambiente (um maior número de activações corresponde a uma maior intensidade e persistência do
perfume), pulverizando pequenas quantidades nos cantos, recipientes do lixo, tapetes ou onde existam
odores desagradáveis.

DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido deb. opalescente
COR: Incolor/amarelo
ODOR: Fresco
COV: 8,00%

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

5,5 ± 1 24 ± 1 1.014
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PRECAUÇÕES

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. CONTÉM HEXYL CINNAMAL, BENZYL
SALICYLATE, 1-( 1,2,3,4,5,6,7 ,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE, 4-TERT-
BUTILCICLOESILACETATO, D-LIMONENE, ESIL-2-IDROSSIBENZOATO, 3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL
ACETATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Pode desencadear uma
reacção alérgica. Não ingerir.

NOTA

Desodorizante de ambiente. Não pulverize diretamente sobre comida e chamas. Não pulverize para si ou
para outros. 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. +351 800 250 250
(Portugal). 
Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

EMBALAGEM

Código Formato Quantidade Pallet

5643 ml 500 12 12x4=48
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