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INTENS DEO ORIENTAL 
Deodorant concentrat de lungă durată 

CARACTERISTICI PRINCIPALE 

Date tehnice 
Conține (Reg.CE 648/2004): 
15% < 30% Profumi,5% < 15% Tensioattivi non ionici,< 5% Hexyl cinnam-aldehyd, Salicil benzil, Alfa izometil iononă, Limonen, 
Cumarina, Eugenol 

CARACTERISTICI CHIMICO-FIZICE 

Aspect: Lichid 
Miros: parfum picant/lemnos 
pH: 7,00 +/- 1,00 
Densitate relativă: 0,995 gr/cm3 
Solubilitatea în apă: da 

APLICAŢII 

Odorizant super concentrat, ajută la neutralizarea mirosurilor neplăcute. Datorită micronebulizatorului practic, se obține un parfum 
omogen în orice mediu. Agenții tensioactivi prezenți îl fac eficient ca adjuvant de clătire pentru pubele, cestini, suporturi de perii de toaletă 
și containere pentru deșeuri în general. Utilizat în combinație cu produsul Intense Energy, acesta îmbunătățește parfumul și persistența 
acestuia. 

SFATURI PRIVIND OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

Gata de utilizare. Nu se patează. 
MEDII: pulverizați produsul pentru a dezodoriza încăperile C\SSONET\"I/BASKETS: pulverizați de 3/4 ori pentru a neutraliza mirosurile 
neplăcute. 
SUPORT PAHAR WG: spray de 1/2 ori în interiorul suportului periei de toaletă. 

PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE 

Verificări tehnice adecvate: 
Utilizări industriale: 
Deschideți cu prudență. Închidețirecipientul bine și întotdeauna și imediat. 
Luați măsurile de protecție personală relevante. 

Măsuri de protecție personală: 

a) Protecții pentru ochi / față 
La manipularea produsului pur utilizați ochelari de protecție ( ochelari de cușcă) (EN 166). 

b) Protecția pielii 

i) Protecția mâinilor 
La manipularea produsului pur utilizați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (EN 374-1/EN374-2/EN374-3) 

ii) Alt 
Atunci când manipulați produsul pur purtați îmbrăcăminte pentru a proteja pe deplin pielea. 

c) Protecția respiratorie 
Nu este necesar pentru utilizarea normală. 

d) Pericole termice 
Nici un pericol de a raporta 

Controlul expunerii la mediu: 
Utilizați în conformitate cu bunele practici de lucru, evitând dispersarea produsului în mediu. 

AMBALAJ 

6 pz x 500 ml - 12 pz x 750 

CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA 

2.1.1 Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: 

Eliminarea 
inscripționării Fabricat de: 

Medusa s.r.l. 
Prin intermediul 
Dell'Artigianato 2 / 4 
35023 Bagnoli di Sopra (PD) 
Tel. +39 049 5352393 Fax 
+39 049 7423107 E-mail: 
info@medusasrl.com 
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