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¿O QUE É D-EASY AMBISSOL FRESH? 

 

Ambientador Concentrado solúvel em monodose. 

 

As vantagens oferecidas são: 

-Pronto a usar. 

-Dosagem correta. 

- Perfume, agradável e duradouro a laranja e limão. 

 

APLICAÇÕES 

 

Em todos os tipos de lugares públicos ou privados, 

teatros, cinemas, discotecas, clubes de vídeo, 

restaurantes, etc. Também em lojas de alimentos, 

supermercados, talhos, peixarias, 

etc. 

 

DOSES E USO 

 

Introduzir uma dose única, fechado, numa garrafa de 

750ml de spray com água. Aguardar até que esteja 

completamente dissolvido e agitar para facilitar a 

homogeneização da mistura. 

Em seguida, pulverizar a mistura ou medido 

automaticamente através de condutas de ar 

condicionado. etc. Não pulverizar em roupas ou móveis..  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA 

 

 Estado físico: Líquido 

 Cor: vermelho 

 Cheiro: Característica 
 Densidade (20ºC): 0,973 ±0.005 

 

APRESENTAÇÃO 

Box de 100 saquetas de dose única. 

 

COMPOSIÇÃO  

Tensoactivos não iónicos _10%, 2-(4-tercbutilbencil) 

propionaldehído, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2- ciclohexen-1-

il)-3-buten-2-ona, ahexilcinamaldehído, Cinamal amílico, 

Cumarina, d-limoneno, Eugenol, Geraniol, Salicilato 

bencílico. 

 

 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES 

 

De acordo com o Regulamento nº1272/2008 (CLP): 

 

           Perigo 

 

INDICAÇÕES DE PERIGO: 

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 

duradouros. Provoca lesões oculares graves. Líquido e vapor 

inflamáveis. Provoca irritação cutánea. Pode provocar uma 

reacção alérgica cutánea. Pode provocar sonolência ou 

vertigens 

 

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA:    Manter afastado do calor, 

superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de 

ignição. Não fumar. Usar luvas de proteção/vestuário de 

proteção/proteção ocular/proteção facial.  ENTRAR EM 

CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com agua. 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar 

imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a 

pele com água/tomar um duche. EM CASO DE INALAÇÃO: 

retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa 

posição que não dificulte a 

Respiração. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: 

enxaguar cuidadosamente com água durante varios 

minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for 

possível. Continuar a enxaguar.  Em caso de incêndio: Para 

extinguir utilizar extintor de pó ABC. O conteúdo e/ou o 

recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos 

ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. 

Contém 2-metilundecanal, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-

ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, Cinamal amilico, Cumarina, 

Dodecanal, Eugenol, Geraniol, Metil cedril cetona, Salicilato 

de benzilo. Pode provocar uma reacção alérgica. 
 

Consultar o serviço médico de informação toxicológica 

CIAV: 808 250 143   RESTRITO AO USO PROFISSIONAL 

 

NOTA 

As informações contidas neste documento estão ao nosso 

julgamento correto. No entanto, as condições em que esses produtos 

são usados estão além do nosso controle, não podemos ser 

responsáveis pelas conseqüências de seu uso. 

 

  


