air fresh
Desodorizante, Purificador, Desinfetante,
Bactericida, Fungicida, Esporicida e Virucida
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// Descrição:
AIR FRESH é um desinfetante, purificador do ambiente, aerossol,
bactericida, fungicida, esporicida, virucida e desodorizante do
ambiente, concebido à base de essências naturais, bactericidas,
conservantes e fixadores.

// Propriedades:
A aplicação regular de AIR FRESH elimina as atmosferas viciadas pelo
tabaco, humidade e outros odores, purificando e desinfetando o ar,
tornando o ambiente de trabalho ou lazer mais agradável. AIR FRESH
é formulado de acordo com as normas Europeias como bactericida
pela norma EN 1276 e como fungicida pela norma EN 1650, destruindo
as bactérias e germes patogénicos “gram positivos e gram negativos”,
particularmente ”Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus
aureus”, entre outros. Não provoca alergias.
// Campo de Aplicação:
Recomenda-se a aplicação de AIR FRESH em todos os locais de
trabalho, nomeadamente em blocos operatórios, consultórios,
escritórios, enfermarias dos hospitais, ambulâncias, salas de reunião,
edifícios municipais, bancos e ainda nas escolas, lares, jardins de
infância, casas de banho, espaços comerciais, restaurantes, bares,
discotecas, transportes públicos, quartos de hotéis, entre outros.
Recomendamos para prevenção da propagação dos mais variados
vírus, nomeadamente SARS_COV2 (Covid 19).
// Modo de Emprego:
Para desinfeção de superfícies deve aplicar uniformemente AIR FRESH
a uma distância de 20 cm, deixando secar, sem esfregar. Para
purificação do ar, uma breve aplicação (1 segundo no máximo) permite
desinfetar e desodorizar uma área com cerca de 30 m 2 .
// Precauções:
Evitar o contato com olhos. Não expor a embalagem a temperaturas
superiores a 50 graus centígrados. Não furar, nem incinerar, mesmo
vazio. Não pulverizar sobre material incandescente. Manter fora do
alcance das crianças.
// Armazenagem:
Armazenagem em locais frescos, afastado de fontes de ignição ou
chama.

Aspecto Aerossol
Cor Incolor

Aroma Mentol
Capacidade da 1000 ml total
embalagem 750 ml líquido

