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Generalidades

Campos de aplicação Modo de utilização
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Produtos Químicos para Limpezas Profissionais

representante oficial
www.proalliance.pt

Produto de eliminação de cheiros
desagradáveis

O ODOUR KILLER é um preparado
profissional pronto a utilizar, para a eliminação
imediata de odores desagradáveis de todos
os tipos. A concentração acima do normal de
moléculas ativas garante um nível de eficácia
máximo.
O ODOUR KILLER pode ser pulverizado no
ambiente ou diretamente sobre a origem do
cheiro. Este produto atua instantaneamente e
impede que o cheiro se volte a formar durante
um período prolongado.
O ODOUR KILLER deixa no ambiente um
perfume suave e agradável, não deixando
resíduos, inclusive graças ao
micronebulizador especial de que dispõe.

O ODOUR KILLER atua sobre os cheiros
desagradáveis característicos de:
- casas de banho;
- cozinhas;
- quartos e caixotes de lixo;
- camas e gaiolas de animais;
- armários;
- colchas;
- reposteiros;
- tecidos;
- tapetes;
- automóveis e caravanas.
É utilizado profissionalmente em hotéis,
comunidades,lavandarias, restaurantes, casas
de repouso, piscinas, vestiários, cantinas.

Pulverizar diretamente no ambiente ou sobre
a origem do cheiro desagradável.

Graças à tampa-torneira especial com que
está equipada, a embalagem de 5 litros
destina-se a encher os frascos.

Manutenção de pavimentos:
Diluir a 2% em água (100 ml. cada 10 litros
de água). Pode ser aplicado com pano,
esfregona ou máquina lavadora-aspiradora.

Nunca misturar com outros detergentes.



Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO 
PROFISSIONAL.

8 frascos de 500 ml.
com pulverizadores
«micro»

2 embalagens de 5 lt.
com tampa-torneira
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O produto não é considerado perigoso.
Evitar o contato com os olhos.

Características técnicas

COMPOSIÇÃO Tensioactivos não iónicos, àlcools, perfumes.

ASPECTO FÍSICO Líquido transparente incolor

PERFUME fresco

PESO ESPECÍFICO 0,99

pH tal qual 7,5 +/- 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA Completa
BIODEGRADABILIDADE Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem

com os critérios de biodegradabilidade segundo o
Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes.


