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Generalidades

Campos de aplicação

Modo de utilização

Características técnicas

COMPOSIÇÃO Tensioactivos anionicos, tensioactivos não iónicos,
solventes hidrossolúveis, perfumes, corantes.

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente cor-de-laranja

PERFUME Mimosa e baunilha

PESO ESPECÍFICO 1

pH tal qual 8 +/- 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA Completa
BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem

com os critérios de biodegradabilidade segundo o
Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes.
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Desodorizante líquido com ação perfumante
regeneradora de altíssima persistência

O CLASS MELODY PLUS é um
desodorizante líquido ultraconcen-
trado profissional à base de essências
da mais alta qualidade, com ação
regeneradora de longuíssima duração.
Este produto difunde uniformemente no ar
uma nota de perfume refinada, fresca e
delicada, mesmo em presença de cheiros
desagradáveis.

O CLASS MELODY PLUS é ideal para
perfumar ambientes de trabalho, como,
por exemplo, escritórios, receções, salas
de reuniões, centros de congressos, salas
de espera, hotéis, condomínios, centros
de bem-estar.

Vaporizar em alguns pontos escondidos da
zona a ambientar ou em pequenos cestos,
cantos, capachos; a micronebulização,
garantida pelo bocal de pulverização
especial, amplifica o efeito perfumante e
permite a maior difusão possível no ambiente,
proporcionando inclusive uma redução
sensível de consumo do produto.
Não pulverizar sobre equipamentos ou
tecidos.



Atenção - Provoca irritação ocular grave.
Nocivo para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros. Lavar as mãos
cuidadosamente após manuseamento. Evitar a
libertação para o ambiente.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

8 frascos de 500 ml.
com pulverizadores
«micro»
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