
AIR SPRING
 

DESODORIZANTE DE AMBIENTE EM
AEROSSOL

Efeito desodorizante de longa duração (12 h)

Fragrância floral

Não é prejudicial para a camada de ozono

Desodorizante de ambiente com fragrância "long lasting" deixa os ambientes agradavelmente perfumados
por um longo tempo. Perfumes intensos e aveludados com notas florais frescas, tipicamente primaveris
como espinheiro-branco, lírio do vale e variedade rosa ligeiramente frutada. Um ramo de flores
harmoniosamente combinadas com notas finais persistentes de madeira e musgo.

Notas: Musgo, Violeta, Ylang-ylang, Espinheiro-branco
Óleos essenciais: Cravo-da-índia
Tecnologia: “Malodour Control” contra odores de fumo/cozinha/casa de banho

COMO USAR

Agite bem antes de usar. Pulverize o ambiente por alguns segundos segurando o aerosol na vertical.
Na primeira utilização pressione firmemente o pulverizador a fim de assegurar uma distribuição correta.

DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Aerosol
ODOR: Floral
COV: 39,15%
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PRECAUÇÕES

Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Nocivo
para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado
do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar
sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao
abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Contém ISOEUGENOL. Pode
provocar uma reacção alérgica. Não ingerir.

PERIGO

NOTA

Desodorizante de ambiente. 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

5650 ml 300 12 24x6=144
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