
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Conține: 15% < 30% Parfumuri, 5% < 15%  Agenți tensioactivi neionici 
Componente Altri Hexyl cinnamal, Citronellol, Hidroxi-citronellal, Salicilat de benzil, Linalool, Cumarină 

( CARACTERISTICI CHIMICO-FIZICE ) 
Aspect: Lichid 
Miros:  pH floare de lotus  : 7,00 +/- 0,5 
 Densitate relativă: 0,995 gr/cm3 Solubilitate în apă: da 

APPLICAZIONT) 
 Parfumier lichid  cu  persistență ridicată.  Datorită micronebulizatorului practic  ,  câteva distribuiri de produse sunt suf iciente pentru a garanta o 
atmosferă învăluitoare, caracterizată prin prezența unui parfum  plăcut și de durată.   Ideal pentru hoteluri, restaurante, birouri, școli, locuri publice, 
săli de sport, mijloace de transport, case etc. Pub-urile  sunt, de asemenea, folosite ca parfumier pe perdele și suprafețe textile. 
Recomandat în combinație cu  detergenți de scruber pentru a spori mirosul în mediul înconjurător. 

  ________  < SFATURI PRIVIND OCUPAREA FORȚEI DE 
MUNCĂ) 
Gata de utilizare, pulverizați cantități mici de produs pur în mediu sau în  colțurile spațiilor   în raport cu intensitatea mirosurilor care   trebuie eliminate.  Se 
diluează 1 până la 2% în apă ca  detergent  dezodorizant  pentru suprafețe lavabile. Nu   necesită clătire. 

PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE) 
 Verificări tehnice adecvate: 
Utilizări industriale 
Nici un risc în  condiții normale de  utilizare. 
Luați  măsurile de protecție individuală relevante. 

 Măsuri  de protecție  identificate: 

a)   Protecțiile ochilor   I fața 
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. 
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