Ficha Técnica e Informação de Produto

FT- SG02026

Nome do produto: Ambiantador 75 ml – DRIVE CARE

Data da última revisão: 06/2017

Designação Comercial: Ambientador 75ml – DRIVE CARE
Utilização: Viaturas/ Casa
Apresentações e Códigos:
Ref
Lt / Can
Designação
SG02026
75 ml
Ambientador Marinho/Maça Verde/Baunilha/Limão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Perfume suave para ambientes fechados, especialmente formulado para
neutralizar cheiros desagradáveis como tabaco, mofo, e outros.

COMPOSIÇÃO: Contém entre outros componentes, Tensioativos Não-iónicos e iónicos perfume e corante.
Caraterísticas Físico Químicas:
Aspeto e cor: Líquido transparente, fluido
Alaranjado /Baunilha . Azul /Marinho. Verde /Maça Verde . Amarelo /Limão.
PH (a 20 ºC): 6 a 9.
Indicações de Utilização: Pulverizar perto das saídas de ar nos tapetes do seu veículo entre 3 a 4
atomizações de cada lado esquerdo e direito, poderá efetuar duas ou três atomizações para o ar, tendo o
cuidado de não vaporizar para plásticos ou outras superfícies como tablier napas etc.
Não vaporizar para a peles mucosas e olhos.
EVITAR EXPOR O PRODUTO A VENDA SOBRE LUZ SOLAR DIRETA
A observar durante a utilização: Aquando da utilização deverá evitar o contacto com os olhos e a pele, pois poderá provocar
irritação, em caso de acidente lavar com água abundante se persistirem irritações dirigir-se ao centro médico mais próximo com
a embalagem.

Outras Informações: os dados e conselhos de utilização aplicam-se quando o produto é utilizado para o fim que é indicado e

da forma recomendada. Não se deverá utilizar o produto para outros prepósitos que não as aplicações especificas mencionadas
nesta ficha. É da responsabilidade do utilizador garantir e cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis, declinando desde
já o fabricante qualquer responsabilidade sejam danos sejam lesões resultantes de uma utilização desadequada do produto que
não a indicada, bem como problemas originados por uma má utilização bem de como de qualquer perigo eminente sobre a
natureza do material, sejam derrames acidentais sejam prejuízos no meio ambiente.
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