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DARLY
Desodorizantes líquidos para ambientes
AROMAS: ALPESTRE  - FIORI DI FRESIA – FIORITO - PERLATO - MUGHETO -
YLANG YLANG

GeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidades

DARLY é um desodorizante líquido concentrado que se utiliza para

desodorizar ambientes sujeitos a estagnação do ar ou odores indesejáveis.

Liberta e difunde uniformemente no ar um perfume refinado, fresco e

delicado.

Está disponível 6 perfumes especiais seleccionados (Alpestre, Fiorito,

Perlato, Mughetto, Ylang Ylang, Fiori di Fresia), capazes de conservarem

durante muito tempo a frescura e de persistirem no ambiente sem

enjoarem ou causarem dor de cabeça.

Possuem também um bom poder detergente e, diluídos em água, podem

ser usados para limpar e desodorizar sem enxaguamento qualquer tipo de

superfície lavável.

CamposCamposCamposCampos dededede aplicaçãoaplicaçãoaplicaçãoaplicação

Podem ser usados em: habitações privadas, escolas, escritórios,

comunidades, casas de repouso, hotéis, etc. Indicados particularmente

para todos os ambientes sujeitos a estagnação do ar ou odores

indesejáveis como casas de banho, elevadores, locais pouco arejados,

locais de fumo, etc.

ModoModoModoModo dededede utilizaçãoutilizaçãoutilizaçãoutilização

ComoComoComoComo desodorizantedesodorizantedesodorizantedesodorizante:::: vaporizar directamente sobre a superfície

interessada ou deitar algumas gotas nalguns pontos do ambiente como

cantos, cinzeiros, sanitas, banheiras, etc.

ComoComoComoComo detergentedetergentedetergentedetergente:::: diluir em água 2-3% (200-300 ml para 10 litros de

água) e aplicar com pulverizador ou esfregona. Não é necessário

enxaguar.
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DARLY FIORITO também DARLY FIORITO também DARLY FIORITO também DARLY FIORITO também 

disponível em:disponível em:disponível em:disponível em:

4 embalagens de 5 lt. 
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NaturezaNaturezaNaturezaNatureza dodododo perigoperigoperigoperigo eeee conselhosconselhosconselhosconselhos dededede prudênciaprudênciaprudênciaprudência

O produto não é considerado perigoso.

InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações adicionaisadicionaisadicionaisadicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

12 frascos de 1 lt.

com 4 pulverizadores

Características técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas

COMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃOCOMPOSIÇÃO agentes tensioactivos não iónicos e aniónicos, solventes hidrossolúveis, perfumes, corantes

ASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICOASPECTO FÍSICO líquido transparente de cor verde/rosa/palha/amarelo/ lilás

PERFUMEPERFUMEPERFUMEPERFUME pinheiro/rosa/floral/junquilho/ ylang ylang/fiori di fresia

PESO ESPECÍFICO:PESO ESPECÍFICO:PESO ESPECÍFICO:PESO ESPECÍFICO: 0,98

TEOR DE ATIVOS TEOR DE ATIVOS TEOR DE ATIVOS TEOR DE ATIVOS 14 %

pH tal qualpH tal qualpH tal qualpH tal qual 8 ± 0,5

SOLUBILIDADE NA ÁGUASOLUBILIDADE NA ÁGUASOLUBILIDADE NA ÁGUASOLUBILIDADE NA ÁGUA completa

BIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADEBIODEGRADABILIDADE

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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