
34018 - UHU DESINFETANTE E PROTETOR MULTISUPERFÍCIES EM SPRAY CÍTRICO 300 ML

SPRAY DESINFECTANTE CÍTRICO
ELIMINA ATÉ 99,99% DOS GERMES E BACTÉRIAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Elimina até 99,99% dos germes e bactérias de todos os tecidos
e superfícies de móveis difíceis de lavar. Graças à sua fina
nebulização, atua com um só gesto sem deixar manchas nos
tecidos. Elimina os odores desagradáveis e, graças às essências
de origem vegetal, deixa um aroma agradável.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
• Tecidos em mobiliário, tais como sofás, cadeirões, cadeiras,
encostos de cabeça de automóveis, almofadas, colchões,
tendas, carpetes, bancos e tapetes do automóvel, carrinhos
de compras. Antes de utilizar, experimente o produto numa
pequena superfície pouco visível de tecido de modo a
verificar a resistência e/ou adequabilidade para utilizar nessa
superfície.
• Superfícies domésticas rígidas, tais como mesas, pegas,
corrimãos, caixotes do lixo, casas de banho, locais de animais
de companhia, auscultador do telefone e outros objetos.
Não pulverizar em alimentos ou recipientes alimentares. Não
utilizar em superfícies/mobiliário de madeira, lacado ou
pintado.Não utilizar em vestuário, tecidos de linho e seda que
estejam em contacto direto com a pele.

PROPRIEDADES
· Elimina até 99,99% dos germes e bactérias sem deixar
 resíduos ou manchas nos tecidos. 
· Elimina também maus odores e liberta um perfume natural
 agradável graças à sua essência à base de plantas.

APLICAÇÃO
Instruções de utilização: 
AGITAR BEM ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO.Utilizar apenas
em superfícies limpas ou enxaguadas.1) Para ação desinfetante
sobre bactérias, fungos e bolores, pulverize a uma distância
de, pelo menos, 25 cm até que a superfície esteja totalmente
coberta. Deixe o produto atuar durante 15 minutos. Repita
após cada ação de limpeza.2) Para eliminar maus odores
pulverize o produto para cima durante alguns segundos.
Pontos a ter em conta: 
• Evitar a utilização incorreta e em excesso.
• Pulverizar o produto para o chão pode torná-lo escorregadio.
• Não pulverizar diretamente em animais de companhia.
• Mantenha as crianças e os animais de companhia afastados
até que a superfície de aplicação esteja seca.
• As pessoas sensíveis a perfumes devem utilizar o produto com
cuidado.
• Os ambientadores não substituem as boas práticas de
higiene.
• Não pulverizar constantemente no mesmo local, mas utilizar
uniformemente sobre toda a superfície com um movimento
circular.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições
nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.
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